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Årsberetning 2019-2020 

 
Beretning fra uddannelsesudvalget til DSKM’s generalforsamling den 14. marts 2020:  
Udvalget har i 2019/2020 bestået af:  
Lise Tornvig Erikstrup (formand/hovedkursusleder) 
Marc Trunjer Nielsen 
Helle Brander Eriksen  
Charlotte Nielsen Agergaard  
Thomas Greve, bestyrelsesrepræsentant  
Barbara Holzknecht, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Øst  
Hanne Holt, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Syd  
Marianne Kragh Thomsen, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Nord 
 
Uddannelsesudvalget har i 2019/2020 afholdt 3 møder og derudover haft e-mailkorrespondance 
efter behov.  
 
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling stået for at afholde et specialespecifikt 
kursus:  
Kursus i infektionshygiejne, 28.-30.10.2019, Odense Universitetshospital 
Delkursusleder: Anette Holm, Elsebeth Tvenstrup Jensen 
Kurset har fået en god evaluering og uddannelsesudvalget vil gerne takke delkursuslederne for 
deres store engagement med kursernes forberedelse, afholdelse og efterbearbejdelse. 
 
For 2020 er der planlagt tre specialespecifikke kurser: 

• Kursus i farmakokinetik og -dynamik (PKPD) samt resistensmekanismer, 
26.5.2020 - 28.5.2020. Rigshospitalet.  
Delkursusledere: Jenny Dahl Knudsen og Barbara Juliane Holzknecht. 

• Kursus i international sundhed og rejserelaterede infektionssygdomme, 18.8.2020 – 
21.8.2020. Panum Instituttet.  
Delkursusledere: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard 

• Kursus i kliniske aspekter, diagnostik og behandling af infektionssygdomme,  
9.11.2020 – 12.11.2020. Vejle Sygehus.  
Delkursusledere: Claus Østergaard og Flemming Rosenvinge 

 
Budgettet til afholdelse af de specialespecifikke kurser blev fra Sundhedsstyrelsen beskåret 
med 4 % af det ansøgte beløb, og dermed er budgetrammen for kurserne i 2020 i alt 312.734 
kr. 

 
Uddannelsesudvalget har i 2019/2020 ikke behandlet nogen dispensationsansøgninger, men er 
i løbende kontakt med flere kursister, som har været forhindret i deltagelse i årets kurser pga. 
orlov eller sygdom. 
 
Uddannelsesudvalgets formand og DSKM's bestyrelsesrepræsentant i uddannelsesudvalget 
deltog d. 6.1.2020 i et fælles temamøde om høringen af den kommende dimensioneringsplan 
2021-2025 for den lægelige videreuddannelse arrangeret af LVS og lægeforeningen. Alle de 
specialebærende selskaber var inviteret til at komme med et kort statement om, hvilke faktorer 
der er af størst betydning for dimensioneringsbehovet i de respektive specialer afrundet med en 
kort vurdering af specialets behov (uændret/mindsket/øget) for dimensionering i den kommende 
periode. På vegne af Klinisk Mikrobiologi meddelte uddannelsesudvalgets formand at behovet 
for dimensionering i Klinisk Mikrobiologi i den kommende periode er uændret. 
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Uddannelsesudvalget har lavet et spørgeskema i SurveyXact til evaluering af 
kompetencevurdering i Klinisk Mikrobiologi. Spørgeskemaet er tiltænkt introduktionslæger og 
hoveduddannelseslæger og planlægges at sendes ud til alle uddannelseslæger i 2020. 

 
 
 
 
På uddannelsesudvalgets vegne 
 
 
 
Lise Tornvig Erikstrup 
Uddannelsesudvalgets formand 
 
 

 


