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Beretning fra uddannelsesudvalget, generalforsamling marts 2006
Udvalget har bestået af:

Helle Krogh Johansen (HKJ) (formand, hovedkursusleder)
Kurt Fuursted
Marianne Krag-Thomsen
Christian Østergaard Andersen
Jørgen Engberg
Thøger Gorm Jensen, udpeget af DSKM for region syd
Michael Kemp, udpeget af DSKM for region øst
Henrik Schønheyder, udpeget af DSKM for region nord

Der har været holdt fire møder i uddannelsesudvalget siden sidste generalforsamling.
Dette år var det første, hvor uddannelsesudvalget har arbejdet ud fra den nye lovtekst og det
nye kommissorium, som blev vedtaget i 2004. Udvalget har i det forgangne år bestået af 5
medlemmer, som er blevet valgt på generalforsamlingen, og 3 medlemmer som er blevet
udpeget af DSKMs bestyrelse, en fra hver uddannelsesregion. Regionsmedlemmerne udpeges
for et år af gangen.
I 2004 arrangerede udvalget DSKMs første efteruddannelsesdag, som blev godt modtaget af
medlemmerne. Det blev derfor besluttet at lave endnu en efteruddannelsesdag (den 24.
november 2005); men denne gang sammen med KMO, efter samme princip som den første.
Det vil sige uden sponsorering og med indbydelse af alle interesserede inden for vores eget
speciale, samt infektionsmedicinerne.
De fem undervisere, som deltog, havde alle undervist ved et af to specialespecifikke kurser
(Molekylærbiologi og immunologi samt Patogenesekurset), som har været afholdt i 2005.
Indlæggene var derefter valgt ud fra de evalueringer, som var kommet fra bl.a.
kursusdeltagerne og delkursuslederne. Der var ca. 55 deltagere til mødet, og der var igen i år
mange positive tilkendegivelser både under og efter mødet. Undervisningen var af høj kvalitet
og særdeles inspirerende. Efterfølgende fik vi godt 40 kursusevalueringer, og igen i år syntes
alle, at vi skulle fortsætte med at lave en årlig efteruddannelsesdag i DSKM/KMO-regi. I
lighed med sidste år blev dagen afsluttet med udlevering af et kursusbevis til alle deltagerne
med henblik på at registrere continuing medical education (CME).
I forbindelse med opslaget af de kommende hoveduddannelsesforløb til besættelse per 1.
marts 2006, var der i september stor usikkerhed om hvorvidt Statens Serum Institut (SSI) ville
være i stand til at modtage de kommende kursister. Michael Kemp fra SSI havde skrevet
følgende til Uddannelsesrådet i klinisk mikrobiologi: ”Statens Serum Institut har i mange år
leveret service til Roskilde Amt, hvilket har dannet grundlag for en klinisk mikrobiologisk
afdeling og dermed for uddannelsen af speciallæger. Aftalen om denne ydelse ophører med
udgangen af 2005, og der foreligger ikke en ny aftale derefter. Forhandlinger om en ny aftale
pågår, men vi kan ikke på nuværende tidspunkt bekræfte, at en ansættelse på Statens Serum
Institut som en del af hoveduddannelsen vil være mulig i foråret 2006. Der vides intet sikkert
om, hvornår forhandlingerne kan forventes afsluttet. Uddannelsesrådet vil blive orienteret, så
snart der foreligger en afgørelse”. Imidlertid indgik Roskilde Amt og SSI en 2-årig kontrakt,
dvs. en aftale, som også vil gælde i det første år med de nye regionsstrukturer. På den
baggrund gav SSI tilsagn om, at der i 2006 kunne opslås hoveduddannelsesstillinger med et 1årigt forløb på SSI.
Alle seks hoveduddannelsesstillinger i klinisk mikrobiologi blev besat i november 2005 med
start i marts 2006. Imidlertid blev det ene af forløbene ikke besat i første omgang og måtte
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slås op igen efter revision, således at to uddannelsesforløb nu udelukkende kommer til at få
uddannelsen i region nord.
Alle uddannelsesprogrammerne for de afdelinger, som har introduktionsstillinger, er
godkendt, det samme gælder hoveduddannelsesprogrammerne.
Der har været afholdt 2 obligatoriske specialespecifikke kurser i 2005, som begge fik meget
fine skriftlige evalueringer af kursisterne.
•

•

Molekylærbiologi og immunologi. Klinisk mikrobiologisk afdeling, SSI, den 17.-20.
maj (den molekylærbiologiske del) og den 25.-27. oktober (den immunologiske del)
2005. Delkursusleder: Michael Kemp. 7 dage.
Infektionspatogenese. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet den 5.-7.
september 2005. Delkursusleder: Helle Krogh Johansen. 3 dage.

For 2006 er planlagt 2 specialespecifikke kurser.
•

•

Epidemiologi. Ålborg Psykiatriske Sygehus, Århus Universitetshospital,
Mølleparkvej 10, Aalborg, den 26.-28. april 2006. Delkursusleder Henrik
Schønheyder. 3 dage.
Kvalitetssikring og IT i klinisk mikrobiologi. Hvidovre Hospital, Auditorium 5, den
28.-30. august 2006. Delkursusledere: Bettina Lundgren og Thøger G. Jensen. 3 dage.

Specialespecifikke kurser som planlægges afholdt i 2007:
•
•

Infektionshygiejne 3 dage.
Klinisk mikrobiologisk forskning 4 dage.

Der er tilsagn fra Hans Jørn Kolmos og Elsebeth Tvenstrup Jensen om at være
delkursusledere for ”Infektionshygiejne” og fra Niels Høiby og Henrik Schønheyder om at
være delkursusledere for ” Klinisk mikrobiologisk forskning”.
Sundhedsstyrelsen har bevilget det ansøgte rammebeløb på 170.764 kr. til afholdelse af
specialespecifikke kurser i 2006.
Formål og indhold mm. for vores specialespecifikke kurser kan læses på DSKMs
(www.dskm.dk) hjemmeside, hvorimod der fra 2006 kun vil være kursusnavn, tid, sted og
kursusleder for hvert enkelt kursus på Sundhedsstyrelsens (www.sst.dk) hjemmeside.
I forbindelse med indførelsen af de nye målbeskrivelser og logbøger for klinisk mikrobiologi
blev det godkendt, at vi kunne lave et to dages kursus i introduktionsuddannelsen. De to dage
havde vi taget fra de 30 dage (=210 timer), vi ellers skulle have brugt til vores
specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen mhp. opnåelse af speciallægeanerkendelse.
Imidlertid viste det sig, at Sundhedsstyrelsen ikke ville finansiere kurser før
hoveduddannelsen, så kurset blev aflyst. HKJ har derfor på DSKMs og uddannelsesudvalgets
vegne indsendt et brev til Sundhedsstyrelsen, hvori vi beder om, at de to specialespecifikke
dage flyttes tilbage til vores hoveduddannelse og benyttes til et antibiotikakursus, som vil
kunne afholdes i 2008, såfremt vi får accept. Dette er indsendt som et væsentligt
ændringsforslag til vores målbeskrivelse. Imidlertid er to dage meget kort tid til et
antibiotikakursus, og planen er derfor, at når de nye specialespecifikke kurser har været
afholdt en gang, laves der en samlet evaluering af alle kurserne for at se, om man muligvis
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kunne låne en enkelt dag fra et af de andre kurser til antibiotikakurset, eller om en større
revision eventuelt vil komme på tale.
I forbindelse med afholdelsen af det ene af de to obligatoriske specialespecifikke kurser i
2005, var der en af kursisterne, som ikke deltog på grund af barselsorlov. Kursisten ansøgte
om dispensation for kurset og sagen blev forelagt Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Øst. De svarede, at når man har orlov, udskydes uddannelseselementet, og at dette
skal gennemføres på et senere tidspunkt. Det gælder også specialespecifikke kurser og også
selvom disse først udbydes om 4 år. I øvrigt er det den uddannelsessøgende læges eget ansvar
at orientere sig i kursusmateriale og deltage i de udbudte obligatoriske kurser.
Implementeringen af ”Lægens uddannelsesbog”, som er et elektronisk styreredskab i
speciallægeuddannelsen, er blevet forsinket; men styregruppen for ”Lægens uddannelsesbog”
har meddelt, at er der er planer om, at den kommer i drift fra februar 2006.
Udvalget har fået henvendelse fra en norsk læge, som gerne ville have mulighed for at deltage
i vores specialespecifikke kurser i Danmark, da de kun har to obligatoriske kurser i Norge
(sygehushygiejne og parasitologi) til uddannelsessøgende læger i mikrobiologi. Imidlertid er
kurserne forbeholdt læger, som har et uddannelsesforløb i Danmark, og som skal være
speciallæge i klinisk mikrobiologi. Kurserne holdes inden for et på forhånd fastlagt budget og
nogle faglige rammer, som hvert år godkendes af den danske Sundhedsstyrelse, så det er
desværre ikke muligt at modtage eksterne kursister hverken fra Danmark eller det øvrige
Norden.
Sundhedsstyrelsen har fremlagt den endelige version af forskningstræningen i
speciallægeuddannelsen. Den kommer til at bestå af 10 dages teoretisk og 10 dages praktisk
kursusvirksomhed. Forskningstræningen skal påbegyndes inden for de første 2 år af
hoveduddannelsesforløbet og afsluttes senest ½ år før speciallægeuddannelsen er gennemgået.
Forskningstræningen har været diskuteret i Uddannelsesrådet for klinisk mikrobiologi og her
blev der udtrykt generel utilfredshed med udformningen af forskningstræningsmodulet, da det
er for uambitiøst set i forhold til speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi, hvorfor rådet
har sendt følgende udtalelse til Sundhedsstyrelsen: ”Modulet vil give en meget basal
introduktion til forskning og forskningsmetoder, som der ikke er uddannelsesmæssigt behov
for inden for specialet. Rådet vil derfor henstille, at læger i hoveduddannelsesforløb i klinisk
mikrobiologi får dispensation for deltagelse i modulet”.
HKJ har deltaget i to møder som ressourceperson i Uddannelsesrådet for klinisk mikrobiologi.
Det er i øvrigt blevet besluttet at bevare rådet.
Helle Krogh Johansen, formand

