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Årsberetning 2020-2021 

 
Beretning fra uddannelsesudvalget til DSKM’s generalforsamling den 19. marts 2021:  
Udvalget har i 2020/2021 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  
Kasper Klein, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Syd  
Marianne Kragh Thomsen, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
Uddannelsesudvalget har i 2020/2021 afholdt tre møder og derudover haft e-
mailkorrespondance efter behov. Alle møderne har grundet COVID-19 været afholdt virtuelt. 
 
Uddannelsesudvalget har i 2020 stået for at afholde tre specialespecifikke kurser:  

• International sundhed og rejserelaterede infektionssygdomme.  

Afholdt den 18.– 21. august 2020. Panum Instituttet.  

Delkursusledere: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard 

• Kursus i farmakokinetik og -dynamik (PKPD) samt resistensmekanismer 

Afholdt den 7. – 9. oktober 2020. Rigshospitalet.  

Delkursusledere: Jenny Dahl Knudsen og Barbara Juliane Holzknecht 

• Kliniske aspekter, diagnostik og behandling af infektionssygdomme.  

Afholdt den 9.– 12. november 2020. Virtuelt kursus.  

Delkursusledere: Claus Østergaard og Flemming Rosenvinge  

 
Alle kurserne har fået en rigtig god evaluering og uddannelsesudvalget vil gerne takke 
delkursuslederne for deres store engagement med kursernes forberedelse, afholdelse og 
efterbearbejdelse. Grundet COVID-19 har der ved alle kurserne været fokus på de 
infektionshygiejniske retningslinjer og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af 
smittespredning er blevet fulgt. Kurset i Farmakokinetik og – dynamik (PKPD) og antimikrobiel 
resistens blev pga. COVID-19 flyttet fra maj 2020 til oktober 2020 og kurset i Antimikrobiel 
kemoterapi – kliniske aspekter blev kort før afholdelse konverteret til et virtuelt kursus. 
Uddannelsesudvalget vil gerne sige tak til alle delkursuslederne for deres fleksibilitet og for det 
ekstra arbejde COVID-19 har medført i forbindelse med afholdelse af kurserne. 
 
Uddannelsesudvalget har særligt ansporet af de omstændigheder, der opstår, når et kursus må 
afholdes rent virtuelt, drøftet hvordan man kan øge det faglige udbytte – transfer - og bidrage 
med vidensdeling fra de specialespecifikke kurser til afdelingerne. Uddannelsesudvalget 
opfordrer derfor kursisterne til efter de specialespecifikke kurser kort at fremlægge udvalgt ny 
viden for kolleger i egen afdeling. Det kan være om emner, hvor man har haft "aha-oplevelser", 
emner, der i forvejen er speciel interesse for i afdelingerne, osv. Uddannelsesudvalget vil 
understøtte dette ved at opfordre delkursuslederne til at planlægge, at kursisterne i relation til 
kursusafslutning får tid til i mindre grupper at drøfte, hvad de særligt vil tage med hjem og 
fremlægge i afdelingerne. Uddannelsesudvalget håber, at de enkelte afdelinger vil støtte op om, 
at der i højere grad foregår vidensdeling, og at det således bliver en succes for alle parter. 
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For 2021 er der planlagt to specialespecifikke kurser:  
 

• Kursus i molekylærbiologi (4 dage).  
Afholdes den 8.-11. juni 2021. Aarhus Universitetshospital 
Delkursusledere: Pernille Kræmer Schachsen og Thomas Greve 

 

• Kursus i bioinformatik (3 dage).  

Afholdes den 5.-7. oktober 2021. Aarhus Universitetshospital.  

Delkursusledere: Mette Pinholt og Niels Nørskov-Lauritsen 

 
Budgettet til afholdelse af de specialespecifikke kurser i 2021 er godkendt af Sundhedsstyrelsen 
uden beskæring. Dermed er budgetrammen for kurserne i 2021 215.058 kr.  
 
Uddannelsesudvalget har drøftet og forholdt sig til den forestående revision af den lægelige 
videreuddannelse. Bl.a. er nedsat en national arbejdsgruppe, som arbejder med 
specialestruktur, og her er nedsat en underarbejdsgruppe til at se på samhørighed mellem 
laboratoriespecialer. Fra DSKM's side er der taget initiativ til at mødes på tværs af de 
laboratoriemedicinske specialer og diskutere samarbejdsområder og samarbejdsformer i 
mellem specialerne. Uddannelsesudvalget og DSKM's formand er repræsenteret i denne 
tværfaglige sparringsgruppe, og Sundhedsstyrelsen har lovet, at som minimum én fra denne 
gruppe vil blive inviteret til at deltage i arbejdet i underarbejdsgruppen. 
 
Uddannelsesudvalget har i 2020/2021 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.  
 
 
  
På uddannelsesudvalgets vegne  
 
 
 
Lise Tornvig Erikstrup  
Uddannelsesudvalgets formand 
 


