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Beretning fra uddannelsesudvalget til DSKM’s generalforsamling den 16. 
marts 2019: 
 
 
Udvalget har i 2018/19 bestået af:  
 

Barbara Holzknecht (formand/hovedkursusleder) 
Kirstine Kobberøe Søgaard 
Helle Brander Eriksen 
Charlotte Nielsen Agergaard 
Thomas Greve, bestyrelsesrepræsentant 
Lillian Søes, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Øst 
Hanne Holt, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Syd 
Marianne Kragh Thomsen, udpeget repræsentant for 
Videreuddannelsesregion Nord 

 
Uddannelsesudvalget har i 2018/19 afholdt 3 møder og derudover haft e-
mailkorrespondance efter behov. 
 
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling stået for at afholde 2 
specialespecifikke kurser: 

- Klinisk virologi og serologi, 3.-5. september 2018, Hvidovre Hospital 
Delkursusledere: Lene Nielsen, Inge Panum 

- Kursus i kvalitetssikring, informationsteknologi og lovgivning i klinisk 

mikrobiologi, 15.-17.1.2019, SSI 

Delkursusledere: Marianne Voldstedlund og David Fuglsang-Damgaard 

Begge kurser har fået en rigtig god evaluering og uddannelsesudvalget vil gerne 
takke delkursuslederne for deres store engagement med kursernes forberedelse, 
afholdelse og efterbearbejdelse. 
 
For 2019 er der planlagt et yderligere kursus: 

Kursus i infektionshygiejne, afholdes 28.-30.10.2019, Odense 

Universitetshospital 

Delkursusledere: Anette Holm, Elsebeth Tvenstrup Jensen 

 
Budgettet til afholdelse af de specialespecifikke kurser blev fra Sundhedsstyrelsen 
beskåret med 6,5 % af det ansøgte beløb, og dermed er budgetrammen for kurserne 
i 2019 i alt 150.796 kr. 
 
Uddannelsesudvalget har i 2018/9 ikke behandlet nogle dispensationsansøgninger, 
men er i løbende kontakt med flere kursister, som har været forhindret i deltagelse i 
årets kurser pga. orlov eller sygdom. 
 
På initiativ af kursist Marc Trunjer Kusk Nielsen har uddannelsesudvalget i en lille 
arbejdsgruppe lavet en linksamling til hjemmesiden med links til e-lærings ressourcer 
som er tiltænkt interessedrevne selvstudier. Denne blev tilgængeliggjort på 
hjemmesiden (https://dskm.dk/uddannelse/e-laering/) i efteråret 2018. Stor tak for 
samarbejdet til Marc Trunjer Kusk Nielsen som har taget initiativet, ledet 
arbejdsgruppen og vil stå for opdateringen. 
 

https://dskm.dk/uddannelse/e-laering/
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Uddannelsesudvalgets formand deltog d. 19.9.18 i Sundhedsstyrelsens temadag for 
hovedkursuslederne for de specialespecifikke kurser: ”HVOR BEVÆGER VI OS 
HEN? - de specialespecifikke kurser i fremtiden”. På dagen blev der både 
gennemgået de administrative rammer for kurserne og medicinsk pædagogiske 
overvejelser, hvilket gav anledning til gode idéer til afholdelse af den Klinisk 
Mikrobiologiske kursusrække. 
 
 
På uddannelsesudvalgets vegne  

 
 
Barbara Holzknecht 
formand for uddannelsesudvalget 


