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Beretning fra Vurderings- og ansættelsesudvalget for hoveduddannelses-
stillinger i Klinisk Mikrobiologi 
 
I efteråret 2007 blev 6 hoveduddannelsesforløb slået op til besættelse 1. marts 08. Der var i alt 6 
ansøgere til de 6 stillinger, men en af ansøgerne havde indsendt sin ansøgning for sent og kom 
derfor ikke i betragtning. De øvrige 5 var kvalificerede og fik fra 4 til 6 point.  
Hoveduddannelsesforløb 3, 4, 5 og 6 blev besat, mens hoveduddannelsesforløb 1 og 2 ikke blev 
besat i første omgang. Der blev derfor lavet et genopslag af de to forløb. Der indkom 2 
kvalificerede ansøgninger, som fik hhv. 1 og 6 point, og begge forløb blev besat. Efterfølgende 
sprang en af ansøgerne fra, men kunne erstattes af kvalificeret ansøger, der ikke i første omgang fik 
stilling. 
 
Alle 6 hoveduddannelsesforløb med start 1. marts 2008 blev således besat. De nye 
hoveduddannelsesstuderende er: 
Forløb 1 (SSI, RH, Hvidovre): Henrik Calum 
Forløb 2 (SSI, Hvidovre, Slagelse/Næstved): Line Dircknick-Holmfeld 
Forløb 3 (SSI, Herlev, Hillerød): Jan Berg Gertsen 
Forløb 4 (SSI, OUH, Vejle): Sanne Grønvall Kjær Hansen 
Forløb 5 (Skejby, Aalborg, Skejby): Mona Kjærsgaard 
Forløb 6 (Aalborg, Skejby, Aalborg): David Fuglsang-Damgaard 
 
Der var en del uklarhed om, hvem der egentlig var medlemmer af udvalget og hvem der deltog som 
suppleanter. Der blev derfor på udvalgets møde truffet beslutning om, at DSKMs formand indstiller 
til Danske Regioner, at udvalget fremover skal bestå af repræsentanter for alle uddannelsesgivende 
afdelinger i de for runden opslåede hoveduddannelsesforløb.  
 
Det var oprindelig meningen at denne ansættelsesrunde skulle være den sidste, hvor pointsystemet 
blev anvendt. Men da arbejdet med de faglige profiler, som skal danne basis for fremtidige 
ansættelser foreløbig er blevet forsinket af Sundhedsstyrelsen, må det forventes, at pointsystemet 
også skal anvendes i næste ansættelsesrunde i efteråret 2008. 
    
 
Odense den 19. januar 2008 
 
Bente Gahrn-Hansen 
Medlem af udvalget 
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