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Beretning fra uddannelsesudvalget, generalforsamling marts 2007
Udvalget har bestået af:

Kristian Schønning (formand fra 01.10.2006)
Helle Krogh Johansen (HKJ) (formand indtil 01.10.2006)
Svend Ellermann-Eriksen
Marianne Kragh Thomsen
Christian Østergaard Andersen
Jørgen Engberg
Thøger Gorm Jensen, udpeget af DSKM for region syd
Jette Bangsborg, udpeget af DSKM for region øst
Tove Ejlertsen Jensen, udpeget af DSKM for region nord

Der har i 2006 været afholdt fire møder i uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalget leder
efter- og videreuddannelsen i klinisk mikrobiologi. Det landsdækkende uddannelsesråd for
klinisk mikrobiologi i hvilket alle uddannelsesbærende afdelinger er repræsenteret varetager
planlægningen af uddannelsesforløb i klinisk mikrobiologi og har påtaget sig arbejdet med en
revision af fagets målbeskrivelse. Uddannelsesudvalgets formand har i 2006 deltaget i det
landsdækkende uddannelsesråds møder som ressourceperson, hvilket også forventes at være
tilfældet i 2007. Uddannelsesudvalgets hovedopgave indenfor videreuddannelsen er at sikre
afholdelsen af specialespecifikke kurser indenfor klinisk mikrobiologi. De specialespecifikke
kurser fordeles over de 4 år i hoveduddannelsen, har et omfang af 30 kursusdage, er
obligatoriske og finansieres af Sundhedsstyrelsen.
Der har i 2006 været afholdt 2 specialespecifikke kurser:
•

Kursus i Epidemiologi. Aalborg, den 26.-28. april 2006. Delkursusleder Henrik
Schønheyder. Varighed 3 dage.

•

Kvalitetssikring og IT i klinisk mikrobiologi. Hvidovre Hospital, den 28-30. august
2006. Delkursusledere: Bettina Lundgren og Thøger G. Jensen. Varighed 3 dage.

Begge kurser fik meget tilfredsstillende evalueringer af kursisterne og uddannelsesudvalget
takker delkursuslederne for et flot arbejde.
I 2007 afholdes 2 specialespecifikke kurser:
•

Kursus i klinisk mikrobiologisk forskning på Rigshospitalet, den 24.-28. september
2007. Delkursusledere: Niels Høiby og Henrik Schønheyder.

•

Kursus i infektionshygiejne på Odense Universitetshospital, 22.-24. oktober 2007.
Delkursusledere: Hans Jørn Kolmos og Elsebeth Tvenstrup Jensen.

Der er opnået en rammebevilling på 198.404,60 kr. fra Sundhedsstyrelsen til afholdelse af
næste års kurser.
Uddannelsesudvalget har påtaget at revidere rækken af specialespecifikke kurser og de
tilhørende målbeskrivelsespunkter på vegne af DSKM og komme med et forslag hertil inden
den 1. juni 2007. Kommissoriet herfor har været ubundet, men i udvalgets overvejelser indgår
den tiltagende regionalisering af speciallægeuddannelsen og den indflydelse det øgede antal
kursister har på rammerne for de delkurser, der tilstræber praktisk færdighedslæring.
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Igen i 2006 har uddannelsesudvalget afholdt efteruddannelsesdag i samarbejde med DSKM
og KMO. Efteruddannelsesdagen afholdtes den 23. november 2006 samtidig med uddelingen
af Wyeth-prisen, som et åbent arrangement med indbydelse af medlemmer af DSKM, YM og
DSI. Igen i år var fremmødet stort, og selv om der ikke blev gennemført en specifik
evaluering, var det udvalgets fornemmelse, at arrangementet blev positivt modtaget af
medlemmerne. Det er uddannelsesudvalgets mål igen i efteråret 2007 at afholde en
efteruddannelsesdag, der tager udgangspunkt i de i årets specialespecifikke kurser.
Alle 6 hoveduddannelsesforløb i klinisk mikrobiologi med start 1. marts 2007 blev besat.
Søgningen til specialet er således tilfredsstillende. Uddannelsesudvalget byder i Region Øst
•
•
•

Ming Chen
Hanne Thang Vestergaard
Ute Wolff Söncksen

i Region Syd
•

Anette Holm

i Region Nord
•
•

Claus Østergaaard
Jurgita Samulioniene

velkomne i specialet med håbet om at de nye kursister vil bidrage aktivt til den fortsatte
udvikling af klinisk mikrobiologi.
Sluttelig ønsker uddannelsesudvalget at takke den afgående formand Helle Krogh Johansen
for sit store arbejde som formand for udvalget også i 2006.
På uddannelsesudvalgets vegne

Kristian Schønning, formand

