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Beretning fra uddannelsesudvalget til DSKM’s generalforsamling 
den 8. marts 2014:

Udvalget har i 2013/14 bestået af: 

Jette Brommann Kornum
Sara Thønnings
Barbara Holzknecht 
Mette Damkjær Bartels (bestyrelsesrepræsentant)
Marianne Kragh Thomsen (formand/hovedkursusleder)
Jens Jørgen Christensen, udpeget repræsentant for udd.-region Øst
Flemming Schønning Rosenvinge, udpeget repræsentant for udd.-region Syd
Helga Schumacher, udpeget repræsentant for udd.-region Nord

Uddannelsesudvalget har i 2013/14 afholdt i alt 3 møder. Herudover har der været løbende e-
mail korrespondance.

Uddannelsesudvalget har i 2013/14 stået for at afholde i alt tre specialespecifikke kurser:

 Kursus i molekylærbiologi, Odense Universitetshospital, den 15. - 18. april 2013 (i alt
4 dage).
Delkursusledere: Michael Kemp og Marianne Skov.

 Kursus i bioinformatik, Aarhus Universitetshospital (Skejby), den 2. - 4. oktober 
2013 (i alt 3 dage).
Delkursusledere: Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning. 

 Kursus i epidemiologi, Aalborg Universitetshospital, den 20. - 22. januar 2014 (i alt 3
dage).
Delkursusleder: Henrik Schønheyder.

Generelt har kurserne alle fået meget fin evaluering, og niveauet for undervisningen har været
højt. I evalueringen har kursisterne bl.a. positivt fremhævet de praktiske øvelser og 
gruppearbejder.

Uddannelsesudvalget vil gerne takke delkursuslederne for deres store arbejde og engagement 
med at arrangere og afholde kurserne. Uden dette ville det ikke være muligt at afholde 
kurserne.

For kurser afholdt i 2013 kom budgetudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen først den 22. feb. 
2013, og det tildelte rammebeløb var pga. budgetmæssige udfordringer på finanslovskontoen, 
der anvendes til finansiering af de specialespecifikke kurser, knap 5% under det ansøgte 
beløb, baseret på det af Sundhedsstyrelsen registrerede gennemsnitlige forbrug i specialet for 
perioden 2009-2012. Den let reducerede budgetramme er blevet holdt.
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I 2014 er yderligere planlagt afholdt ét kursus:

 Kursus i klinisk virologi og serologi, den 28. - 30. april (i alt 3 dage)
Delkursusledere: Lene Nielsen og Inge Panum.

I 2015 planlægges følgende kursus afholdt i januar (allersenest primo februar af hensyn til at 
kursister, der forventer at opnå speciallægeanerkendelse per 1. marts 2015 kan nå at komme 
på kursus):

 Kursus i kvalitetsudvikling, IT og lovgivning i klinisk mikrobiologi (i alt 3 dage). 

Der er til afholdelse af de to kurser i 2014 samt til deltagelse af kursist i et eksternt kursus (til 
erstatning for manglende deltagelse i et specialespecifikt kursus pga. lovligt fravær) opnået 
budgettilsagn fra Sundhedsstyrelsen med en budgetramme på i alt kr. 152.502.
Årets tilsagn adskiller sig fra tidligere års ved at tilsagn nu gives per ansøgt kursus, hvilket 
skal lette Sundhedsstyrelsens arbejde med at kontrollere det løbende forbrug. I den anledning 
er indført en ny registreringsramme for regnskabsføringen ved at hvert kursus får et unikt 
kursusnummer.

Uddannelsesudvalget har i 2013/14 givet endelig godkendelse til én kursist for det 
gennemgåede erstatningsprogram for et specialespecifikt kursus vedkommende ikke har 
mulighed for at deltage i inden planlagt ansøgning om speciallægeautorisation. Der er til en 
anden kursist givet forhåndsgodkendelse af en dispensationsansøgning for kursus 
vedkommende ikke kunne deltage i, dvs. dispensation under forudsætning af, at der senere 
fremsendes fornøden dokumentation for gennemgået erstatningsprogram. Der er behandlet 
henvendelse fra yderligere en kursist, der har været fraværende fra et kursus, hvor der er givet
forslag til hvordan den manglende kursusdeltagelse kan erstattes af andre aktiviteter. 
Herudover er der en kursist, der har givet afbud til kursus pga. orlov, hvor vedkommende er 
kontaktet med opfordring om snarest muligt at fremsende dispensationsansøgning til 
uddannelsesudvalget.

Formanden deltog i marts 2013 i det af DSKM afholdte nationale møde vedrørende 
uddannelse i klinisk mikrobiologi.
.

På uddannelsesudvalgets vegne
 
Marianne Kragh Thomsen
formand for uddannelsesudvalget
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