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Beretning fra uddannelsesudvalget, generalforsamling marts 2009
Udvalget har bestået af:

Kristian Schønning (formand)
Ulrik Justesen
Lene Nielsen
Xiaohui Nielsen
Jørgen Engberg
Inge Panum Jensen, udpeget af DSKM for region syd
Dennis Schrøder Hansen, udpeget af DSKM for region øst
Helga Schumacher, udpeget af DSKM for region nord

Der har i 2008 været afholdt 2 specialespecifikke kurser:
•

Kursus i Infektionssygdomme, Internationale aspekter. Rigshospitalet, den 25.-28.
august 2008. Delkursusledere: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard.

•

Kursus i antimikrobiel kemoterapi 1 - farmakokinetik og -dynamik. Herlev Hospital,
den 4.-6. november 2008. Delkursusledere: Jenny Dahl Knudsen og Christian
Østergaard.

Begge kurser fik gode evalueringer af kursisterne og uddannelsesudvalget takker
delkursuslederne for et flot arbejde.
Også i 2008 har uddannelsesudvalget afholdt uddannelsesdag i samarbejde med DSKM og
KMO. Efteruddannelsesdagen afholdtes den 19. november 2008 samtidig med uddelingen af
Wyeth-prisen, som et åbent arrangement med indbydelse af medlemmer af DSKM, YM og
DSI. Programmet bestod i år dels af indlæg fra de i år og sidste år afholdte kurser, dels af
indlæg, der vurderedes at være særligt aktuelle. Arrangementet blev positivt modtaget af de
fremmødte medlemmer, og det er uddannelsesudvalgets mål igen i efteråret 2009 at afholde
en uddannelsesdag, der tager udgangspunkt i årets specialespecifikke kurser.
I 2009 afholdes 2 specialespecifikke kurser:
•

Kursus i antimikrobiel kemoterapi 2 - kliniske aspekter. Århus Universitetshospital,
Skejby, den 23.-25. februar 2009. Delkursusledere Jette Bangsborg og Jens K.
Møller.

•

Kursus i Bioinformatik. Århus Universitetshospital, Skejby, 1.-3. april 2009.
Delkususledere: Niels Nørskov-Lauritzen og Kristian Schønning.

•

Kursus i Molekylærbiologi. Odense Universitetshospital, 24.-27. august 2009 og
Hvidovre Hospital, 7.-10. september 2009. Delkursusledere: Thøger Gorm Jensen og
Kristian Schønning.

Molekylærbiologikurset planlægges afholdt 2 gange med ca. 12 kursister på hvert kursus.
Dette er begrundet i at kurset indeholder praktiske elementer, der umuligt kan gennemføres af
mange kursister samtidigt. Der er hos Sundhedsstyrelsen opnået budget til at afholde kurset
både i Odense og Hvidovre.
Uddannelsesudvalget har i 2008 forespurgt Sundhedsstyrelsen om proceduren for erstatning
for manglende specialespecifikke kurser. Fravær fra kurser er oftest lovligt og begrundet af
barselsorlov, sygdom eller lignende og bør ikke unødigt udsætte speciallægeanerkendelse. Af
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Sundhedsstyrelsens svar og uddybende korrespondance fremgår det at proceduren for
erstatning af manglende kurser er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om
kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse afsnit 6. Hovedkursusleder, den
uddannelsessøgende og den uddannelsesansvarlige overlæge skal udarbejde et alternativt
uddannelsesprogram, som kan erstatte det manglende kursus. Programmet skal leve op til
målbeskrivelsens kompetencemål for det enkelte kursus. Programmet kan eksempelvis bestå
af elementer som selvstudium, undervisning lokalt på uddannelsesstedet, kurser fra universitet
eller workshops udbudt af videnskabelige selskaber. Der er mulighed for at søge budget til
sådanne eksterne kurser fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den årlige budgettildeling i
midten af oktober. Af Sundhedsstyrelsens svar fremgår det, at hovedkursuslederen har
kompetencen til at vurdere og godkende et alternativt uddannelsesprogram til erstatning for et
manglende kursus. Imidlertid har uddannelsesudvalget valgt at påtage sig dette ansvar i hvert
fald indtil en præcedens for sagsbehandlingen er veletableret.
Udvalget har haft en dispensationsansøgning i år angående et manglende kursus. Udvalget
fandt det erstattende uddannelsesprogram yderst dækkende og veldokumenteret og kunne
enstemmigt godkende uddannelsesprogrammet.

På uddannelsesudvalgets vegne

Kristian Schønning, formand

