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Mandag den 10. september 2018 kl. 10.00-14.00 
Odense Universitetshospital, hygiejnesygeplejerskernes barak.  
 
Medlemmer: Barbara Holzknecht (BJH, formand), Thomas Greve (TG, repræsentant fra DSKMs 
bestyrelse), Marianne Kragh Thomsen (MKT, udpeget for videreuddannelsesregion Nord), Hanne 
Holt (HH, udpeget for videreuddannelsesregion Syd), Lillian Søes (LS, udpeget for 
videreuddannelsesregion Øst), Helle Brander Eriksen (HBE), Kirstine Kobberøe Søgaard (KKS), 
Charlotte Nielsen Agergaard (CNA)  
 
Referat: 
1. Referent: CNA 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra møde den 10.4.2018: Godkendt 

 

4. Nyt fra formanden (BJH) 

a) Status e-learning linkliste: Kristine forhører sig hos Marc Trunjer Kusk Nielsen, hvad status 

er med link-samlingen. Sendes til DSKMs bestyrelse i løbet af efteråret 2018. 

b) Temadag Sundhedsstyrelsen 19.9.2018: HVOR BEVÆGER VI OS HEN? - de 

specialespecifikke kurser i fremtiden: BJH deltager.  

I denne sammenhænge orienterer TG om, at der i SSTs regi er nedsat en arbejdsgruppe 

mhp at afdække hvilke specialespecifikke kurser, der med fordel kan gøres fælles for de 

laboratoriemedicinske specialer. UUV var ikke informeret herom, der aftales at BJH 

kontakter bestyrelsen mhp. koordinering af input. MKT er, uafhængigt af UUV, udpeget 

som PKL (postgraduat klinisk lektor) og repræsentant for Videreuddannelsesregion Nord. 

c) UEMS eksamen: Arbejdet mod europæisk eksamen har taget mere konkret form. UUV 

bliver orienteret via KMOs repræsentanter i UEMS, Kristian Schønning og David Fuglsang-

Damgaard, email korrespondance var tidl. videresendt. 

d) BJH kan ikke forlænges som formand for UUV til næste generalforsamling i marts 2019. 

Krav til formand: Speciallæge i klinisk mikrobiologi, da UUV formand iflg. DSKMs lov 

samtidig fungerer som hovedkursusleder. Hovedkursusleder aflønnes af SST på timebasis. 

BJH har fået sekretærhjælp til administrative opgaver. Mulige kandidater for formandskabet 

bliver diskuteret og kontaktet. 

5. Forespørgsel fra DSKMs bestyrelse (TG): 

a) Kommissorium for Uddannelsesudvalget: 

Loven om UUV foreslås opdateret. Ændringsforslag: Der forslås at de to PKL 

(Videreuddannelsesregion Nord og Øst) er fødte medlemmer og at en 

speciallægerepræsentant fra Videreuddannelsesregion Syd udpeges af uddannelsesrådet i 

Videreuddannelsesregion Syd. Forslag om at formanden vælges for 2 år og kan genvælges 

to gange i modsætning til en gang iflg nuværende lov. Forslag om at det ene af de to 

danske medlemmer af UEMS udpeges af UUV. 

TG tilretter og fremlægger udkast til kommissorium til UUV og til DSKMs bestyrelse på 

næste bestyrelsesmøde. Det endelige udkast skal være klar til generalforsamlingen marts 

2019. 

b) Er det årlige nationale uddannelsesmøde nødvendigt? I så fald udarbejdes kommissorium: 

Da de nationale specialespecifikke uddannelsesråd blev nedlagt, blev man i Klinisk 
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Mikrobiologi enige om at bibeholde et nationalt årligt uddannelsesmøde med aftalt 

sekretariatsfunktion fra Region Øst. Enighed i UUV om at det stadig giver mening mhp 

erfaringsudveksling og gensidig orientering/inspiration. TG foreslår, at der udfærdiges et 

kommissorium, som indeholder formålet med det årlige møde, hvem der indkalder til mødet 

og sørger for dagsorden samt hvad foregår på mødet.  

BJH nedfælder udkast til kommissorium. 

 

6. Nyt fra andre medlemmer, fx uddannelsesrelaterede YM-arrangementer:  

YKM: Den årlige forskningsdag 26.10.2018 falder sammen med tiltrædelsesforelæsning i 

Odense. Årlig temadag om forskningsrelaterede emner for I-læger, HU-læge, (afdelingslæger) 

og phd-studerende (læger, andre akademikere). CNA: Kontakter formand for YKM (MTKN) om 

modtagere og ordlyd i mail vedrørende mulighed for deltagelse i denne årlige begivenhed til 

fremme af forskning i specialet og møde på tværs af KMA’er – ønsket er KMA ledelsernes 

opbakning til deltagelse. UUV foreslår at mailen stiles til ledende overlæger, UAO, UUV og 

DSKMs bestyrelse. UUV bakker op om en årlig temadag om forskning for YL og at denne 

afholdes skiftevis på forskellige matrikler.  

Årlig udd.dag for læger i introduktionsstilling: Et rekrutteringsforum. En arbejdsgruppe til næste 

afholdelse (forår2019) er samlet. UUV ønsker gerne tilsendt dagsorden/program og evaluering. 

Forslag om at der udfærdiges en skriftlig evaluering, som tidligere. CNA sørger for at dato 

fastlægges, at der laves skriftlig evaluering og at rundsende program og evaluering til UUV. 

 

7. Status om årets og næste års kurser: 

a) Epidemiologi kursus – inspiration fra program af SSI-kursus: Input fra Sanne Kjær Hansen, 

OUH er givet videre til næste delkursusleder og ambitionen er at kurset forbliver i vores 

regi.  

b) Kursus i klinisk virologi og serologi, 3.-5.9.2018, Hvidovre Hospital 

Delkursusledere: Lene Nielsen og Inge Panum: Evaluering gennemgået, samlet gode 

evalueringer. 

c) Kursus i kvalitetssikring, informationsteknologi og lovgivning i klinisk mikrobiologi, 15.-

17.1.2019, SSI.  

Delkursusledere: Marianne Voldstedlund og David Fuglsang-Damgaard. 

d) Kursus i infektionshygiejne (3 dage), afholdes efterår 2019, OUH. 

Delkursusledere: Anette Holm, Elsebeth Tvenstrup Jensen. 

 

8. Opdateret faglig profil (MKT): 

Der har fra den tidligere DSKM bestyrelse været et ønske om revision af det faglige profil og til 
sidste UUV blev der nedsat en arbejdsgruppe under UUV bestående af MKT (tovholder), HBE, 
CNA og BJH. Revisionsforslag (skrevet ind i skabelon fra Danske Regioner) har været sendt ud til 
UUV inden mødet og blev gennemgået til mødet. Arbejdsgruppen ønskede mere fokus på alle 7 
lægeroller og mere konkret vejledning til, hvilke kompetencer og potentiale der efterspørges og 
hvordan disse kan opnås og dokumenteres. TG anbefaler styrkelse af rollerne kommunikator, 
sundhedsfremmer, samarbejder og professionel, og forslår at kun de 4 bløde lægeroller må 
beskrives i den motiverede ansøgning og de tre andre kun må beskrives i CV’et. Desuden kan 
vejledningen til den motiverede ansøgning styrkes, f.eks. med fokus på de ovennævnte roller.  
HMH og LS synes at udkastet er et fint idékatalog og et godt værktøj. 
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Ang. videre proces og tidsplan: MKT følger op på ændringsforslag. Det nye faglige profil skal 

være klar til næste HU opslag (forår 2019 til besættelse i 2020). Udkast sendes først til 

Videreuddannelsesrådene i de tre videreuddannelsesregioner og til DSKMs bestyrelse inden 

udgangen af 2019, dernæst til sekretariatschef Lise Møller, Videreuddannelsesregion Øst og 

derefter til Danske Regioner til godkendelse.  

 

9. Forespørgsel mht. kapitel til jubilæumsskrift om speciallægeuddannelsen:  

Deadline 21.12.2018. 20.000 tegn. Gerne relevant billede/figur. Jubilæumsdagen 9.6.2019. 

BJH er tovholder. Brainstorming omkring indhold: Målbeskrivelserne, 

kompetencevurderingsmetoder, uddannelsesreformer, strømninger i mikrobiologien og dennes 

indflydelse på uddannelsen, hvornår blev UUV stiftet, hvordan har sammensætningen været 

gennem årene, hvordan har vedtægterne/lovene ændret sig undervejs. Ændringer i HU-forløbe 

(bl.a. SSI-ophold) 

TG finder slides om milepæle i den lægelige videreuddannelse. BJH skaffer overblik over 

tidslinje og evt relevante forfattere, tilgængeligt materiale og sender rund i løbet af september. 

ALLE: Hvem var uddannelsesinteresserede/-aktive på de forskellige KMA’er fra 1994 til i 

dag/kontaktpersoner? 

 

10. Forslag fra Maiken Arendrup om genindførelse af specialespecifikt kursus i mykologi: 

BJH har meldt tilbage til Maiken om administrativ baggrund: ændring i kursusrækken kræver 

ændring i målbeskrivelsen og tid til evt. nyt kursus skal tages fra andet eksisterende kursus. I 

Region Nord er der i forvejen et mykologi-kursus som opleves som velfungerende og der er 

derfor umiddelbart ikke interesse i indførelse af specialespecifikt kursus. I Region Øst og Syd 

er der planlagt et møde, hvor SSI-opholdet skal drøftes generelt inklusiv drøftelse af opnåelse 

af kompetencer indenfor flere områder, bl.a. mykologi. 

 

11. Evt.: intet til dette punkt 

 

Dato for næste møde: tirsdag 29.1.19, Skejby 


