DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI
UDDANNELSESUDVALGET
_____________________________________________________________________
Referat fra mødet i DSKMs Uddannelsesudvalg
Mandag, 18.4.16 kl. 10.00 - 11.45 på SSI
Tilstede: Barbara Holzknecht (BJH), Jette Kornum (JK), Ina Sleimann
Petersen (IP), Claus Østergaard (CØ), Marianne Kragh Thomsen (MKT)
Per skype: Thomas Sydenham (TS)
Afbud: Sara Thønnings (ST)

1. Valg af referent: BJH
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra møde den 15.9.15
Godkendt med 2 rettelser, endelig version bliver lagt på hjemmeside.
4. Nyt fra formanden (BJH):
- Ny sammensætning af UUV efter DSKMs generalforsamling 2.4.16:
valgte medlemmer: Formand BJH, ST (kursist Øst), JK og TS (kursist
Syd). Af DSKMs bestyrelse udpegede repræsentanter for
uddannelsesregionerne: MKT (Nord), CØ (Syd), IP (Øst). DSKMs
bestyrelse vil på deres første møde vælge en ny repræsentant i
uddannelsesudvalget.
- Hjemmesiden: http://dskm.dk/uddannelse-2.html . Ændringsønsker er
sendt, men ikke implementeret. (20.4.: er nu effektueret).
- Status kompetencevurdering i Klinisk Mikrobiologi:
Første version er blevet præsenteret på DSKMs årsmøde 2.4.16 og vil
blive præsenteret på det nationale møde om uddannelse senere i dag
18.4.. Lægges derefter på hjemmesiden, sendes ud til alle DSKM
medlemmer og arbejdes ind i den reviderede version af
målbeskrivelsen.
- Planlagt revision af målbeskrivelsen: tages op på det nationale møde
om uddannelse senere i dag 18.4..
5. Nyt fra øvrige medlemmer
JK: Uddannelsesdag for introlæger afholdes d. 11.5.16 i Odense. Der er
11 tilmeldte som er lidt mindre end sidste gange, men kunne skyldes
ubesatte stillinger. Uddannelsesansvarlige og ledende overlæger vil blive
mindet om arrangementet på det nationale møde om uddannelse senere i
dag 18.4..
6. Evaluering af kursus i infektionshygiejne, 26.-28. oktober 2015, OUH
Delkursusledere (DKL): Hans Jørn Kolmos og Elsebeth Tvenstrup Jensen,
understøttet af Annette Holm.
Generelt super god evaluering.
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I denne sammenhænge kort diskussion om deltageraktivering, som der
blev kommenteret på fra flere kursister. Enighed om, at det skal vi fortsat
have fokus på for fremtidige kurser.
7. Årets kurser:
a. Kursus i Farmakokinetik og – dynamik (PKPD) og antimikrobiel
resistens, 19.-21.4.2016, Hvidovre Hospital (DKL Niels Frimodt-Møller og
Jenny Dahl Knudsen).
Alt er forberedt, program ser fint ud.
b. Kursus i infektionssygdomme – internationale aspekter, 22.-25.8.2016,
Panum Instituttet (DKL Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard)
c. Kursus i antimikrobiel kemoterapi – kliniske aspekter, 31.10.3.11.2016, Vejle Sygehus (DKL Jette Bangsborg og Claus Østergaard)
Forberedelse i gang, vigtig med hurtig involvering af BJH, når første
programudkast foreligger til at gennemgå budgettet.
8. Næste års kurser
Kursus i molekylærbiologi (forår) og Kursus i bioinformatik (efterår).
DKLer og lokaler for kurset i molekylærbiologi er ikke helt på plads endnu,
afklaring indenfor de næste 2-4 uger. BJH vil spørge DKLer fra sidste
kursus i bioinformatik (Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning) om
de har mulighed for at stå for kurset igen.
BJH vil sende kursernes indholdsbeskrivelse med oplæg til revision til
begge kursets DKLer til at sikre et optimal sammenspil af de 2 kurser.
Efterspørger af litteraturliste for kursforberedelse som med fordel kunne
lægges ud på hjemmesiden, så det også er tilgængeligt for
vejleder/uddannelsesansvarlige overlæger.
9. Dispensationsansøgning – opfølgning
Intet nyt. Lige efter mødet blev der fremsendt en dispensationsansøgning
som var forhåndsgodkendt.
10. Evt.

