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Beretning fra uddannelsesudvalget til DSKM’s generalforsamling d. 7. marts 2015: 
 
 
Udvalget har i 2014/15 bestået af:  
 

Jette Brommann Kornum 
Sara Thønnings 
Thomas Greve 
Mette Damkjær Bartels (bestyrelsesrepræsentant) 
Jens Jørgen Christensen, udpeget repræsentant for udd.-region Øst 
Ute Sønksen, udpeget repræsentant for udd.-region Syd 
Helga Schumacher, udpeget repræsentant for udd.-region Nord 
Marianne Kragh Thomsen (formand/hovedkursusleder til d. 31. dec. 2014) 
Barbara Holzknecht (formand/hovedkursusleder fra d. 1. jan. 2015) 

 
 
Uddannelsesudvalget har i 2014/15 afholdt i alt 2 møder: D. 24. juni 2014 på KMA Herlev og d. 14. jan. 2015 på 
KMA Skejby. Herudover har der været løbende e-mail korrespondance. 
 
 
Uddannelsesudvalget har i 2014/15 stået for at afholde i alt to specialespecifikke kurser: 
 

• Kursus i klinisk virologi og serologi, Herlev Hospital, d. 28. - 30 april 2014 (3 dage). 
Delkursusledere: Lene Nielsen og Inge Panum. 

 
• Kursus i kvalitetssikring, IT og lovgivning, Statens Serum Institut, d. 20. - 22. jan. 2015 (3 dage). 

Delkursusledere: Marianne Voldstedlund og David Fuglsang-Damgaard. 
 

Førstnævnte kursus har generelt fået fin evaluering. Alle emner vurderes relevante, men kursisterne har ønsket en 
opprioritering af serologisk metode og tolkning af svar til fordel for det generelt kliniske. Det blev fremhævet, at 
hjemmeopgaverne om validering af analyser havde været fine, men at man kunne ønske i højere grad på kursus at 
få en diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige anvendte analysemetoder og assays.  

 
Sidstnævnte kursus’ varighed var ændret fra 4 dage, da det sidst blev afholdt i 2011, til aktuelt 3 dage. Tilsvarende 
har der været foretaget en del ændringer i programmet ift. sidste afholdelse. Evalueringen både med henblik på 
emnernes relevans og med henblik på kvaliteten af undervisningen og hjemmeopgaverne var rigtig god. 
 
Uddannelsesudvalget vil gerne takke delkursuslederne for deres store arbejde og engagement både med kursernes 
forberedelse, afholdelse og efterbearbejdelse. 
 
 
I 2015 er yderligere planlagt afholdt ét kursus: 
 

• Kursus i infektionshygiejne, Odense Universitetshospital, d. 26. - 28. okt. 2015 (3 dage) 
Delkursusledere: Hans Jørn Kolmos og Elsebeth Tvenstrup Jensen 

 
 
Der er til afholdelse af de to kurser i 2015 opnået budgettilsagn fra Sundhedsstyrelsen med en budgetramme på i alt 
kr. 184.719, som svarer til det ansøgte beløb. 
 
Uddannelsesudvalget har i 2014/15 ikke behandlet dispensationsansøgninger, men været i kontakt med tre 
kursister, der har været fraværende til specialespecifikke kurser (enkelte dage eller hele kurser). Der er skitseret 
individuelle planer til opnåelse af de relevante kompetencer, og der forventes formelle dispensationsansøgninger i 
løbet af det næste år. 
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Formanden deltog d. 24. februar 2014 i DSKM’s nationale møde om uddannelse i klinisk mikrobiologi og d. 27. 
marts 2014 i Sundhedsstyrelsens temadag om de specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse med 
præsentation og diskussion af udkast til håndbog til hoved- og delkursusledere for de specialespecifikke (A-)kurser. 
Håndbogen er udarbejdet til at understøtte arbejdet som hoved- og delkursusleder ved at inspirere og anvise 
muligheder for arbejdet med den faglige og pædagogiske udvikling af kurserne og indeholder endvidere 
retningslinjerne for den praktiske administration af kurserne, budgetansøgning, regnskabsopfølgning m.v.  Til 
mødet drøftedes også muligheden for etablering af en fælles platform for e-læring i de specialespecifikke kurser, 
der imidlertid ikke aktuelt bliver realiseret, eftersom styrelsen ikke kan finde den nødvendige finansiering, og der 
også fra specialernes side har været udtrykt bekymring for den påkrævende løbende ajourføring af e-
læringsprogrammer. Styrelsen har også overvejet at assistere specialerne i evaluering af kurserne ved at købe 
licenser til en fælles elektronisk evalueringsplatform, men er ikke nået så langt i disse overvejelser, at der kan gives 
bud på tidsperspektivet for en eventuel indførsel af en sådan platform. 

 
Siden d. 1. feb. 2015 er Klinisk mikrobiologi kommet med på den elektroniske logbog (logbog.net), som i ca. 10 år 
har været anvendt i Almen Medicin, og nu trinvis udvides til alle specialer. Det elektroniske logbogssystem skal 
anvendes til godkendelse af kompetencer, kurser og tidsmæssig gennemførelse af uddannelseselementer for alle 
læger i introduktions- og hoveduddannelse i Klinisk Mikrobiologi, som starter fra eller efter d. 1. feb. 2015. 
Uddannelsessøgende, der er påbegyndt deres uddannelse tidligere, har mulighed for at få overført deres allerede 
opnåede kompetencer og andre attestationer til den elekroniske logbog. Logbog.net skal anvendes til at søge om 
autorisation hos Sundhedsstyrelsen. 
 
 
På uddannelsesudvalgets vegne 
  
Marianne Kragh Thomsen og Barbara Holzknecht 
Afgående og nuværende formand for uddannelsesudvalget  
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