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Målbeskrivelsen og den tilhørende logbog for den ny speciallægeuddannelse er nu godkendt af 
Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesudvalget har herefter iværksat udarbejdelse af et nyt teoretisk 
kursusprogram i pædiatri, idet udvalget har anmodet delkursuslederne og fagudvalgene om at udarbejde 
forslag til nye kurser. Når dette arbejde er fuldført vil det videre arbejde med iværksættelsen af den ny 
speciallægeuddannelse ske regionalt. 
I lighed med i 2002 har uddannelsesudvalget i februar 2002 afholdt et møde med delkursuslederne. På 
mødet var hovedemnet etablering af et nyt teoretisk kursusprogram. Uddannelsesudvalget opfordrede til, at 
moderne og mere effektive pædagogiske metoder tages i brug. Uddannelsesudvalget har taget kontakt til 
Dansk Selskab for Almen Medicin og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark om etablering af et 
kursus i kommunikation med børn og forældre. 
Uddannelsesudvalget har kontaktet fagudvalgene med henblik på etablering af et treårigt kursusforløb, 
således at en pædiater kan blive bredt fagligt opdateret i løbet af denne periode. Hvert fagudvalg er anmodet 
om, hvert tredje år at arrangere et opdateringskursus, som retter sig mod pædiatere, som ikke har det 
pågældende område som fag(ekspert) område. Kurset skal have en varighed på  ½-1 dag. Følger en 
speciallæge dette kursusprogram vil han/hun opfylde sin efteruddannelsesforpligtelse i henhold til CME. 
CME-registreringen i 2002 var tydeligt steget i forhold til de foregående år. I 2002 havde 11,7% af 
speciallæger registreret CME point mod 8,8% i 2001 og 7,4% i 2000.  Gennemsnitligt havde pædiatriske 
speciallæger registreret 76 CME point i 2002, størstedelen som møder og kongresser. Uddannelsesudvalget 
opfordrer på det kraftigste alle speciallæger at registrere deres efteruddannelsesaktiviteter, helst elektronisk 
på DADLNET.  
Uddannelses udvalget har modtaget en ansøgning om ekspertuddannelsesprogram, et forløb er afbrudt og 7 
forløb, fem i neonatologi, ét i cardiologi og ét i gastroenterologi, er i gang. Uddannelsesudvalget har 
registreret en række forløb, hvor der ikke foreligger godkendte uddannelsesprogrammer. I forbindelse med 
den ny speciallægeuddannelse erstattes betegnelsen ekspertområder med fagområder. 
Uddannelsesudvalget er i færd med at revidere retningslinierne for videreuddannelse inden for pædiatriske 
fagområder. Uddannelsesudvalget vil udarbejde retningslinier, der sikrer at læger, som inden 
ekspertuddannelserne blev etableret, havde opnået et fagligt niveau på ekspertniveau, vil kunne blive 
godkendt som eksperter af DPS. Udvalget vil endvidere sikre, at alle fremtidige ekspertuddannelsesforløb 
sammensættes således, at lægen efter forløbet vil være §14 kvalificeret i såvel ekspertområdet som i 
generel pædiatri. 
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