
Årsberetning for uddannelsesudvalget 2005/06 
 
Uddannelsesudvalget har haft endnu et travlt og spændende år med opgaver vedrørende den 
pædiatriske speciallægeuddannelse og efteruddannelse. 
 
Speciallægeuddannelsen: 
Nyt om målbeskrivelse: 
Ved årsskiftet indsendte udvalget en revideret målbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. På baggrund af 
feedback fra Sundhedsstyrelsen og tilbagemeldinger fra fagudvalgene vil der blive foretaget en 
mere omfattende revision. Denne revision er næsten færdig og et nyt forslag vil blive sendt til 
Sundhedsstyrelsen i efteråret. Den nuværende struktur fastholdes, da det er mest overskueligt for  
alle.  
Revisionen består af: 1) sproglige opstramninger, 2) tilføjelse af vigtige diagnoser, der ikke var i 
den gamle målbeskrivelse (f.eks. feberkramper, øvre luftvejsinfektioner og coxit), 3) flytning af 
nogle emner fra hoveduddannelse til introduktionsuddannelse og 4) tilføjelse af krydshenvisninger 
mellem målbeskrivelse, logbog og struktureret kollegial bedømmelseskort.  
 
Nyt om portefølje og logbog: 
Uddannelsesudvalget arbejder på en mere brugervenlig udgave af porteføljen og har i år udsendt en 
lommelogbog i lamineret form til alle børneafdelinger. Trykning af bøgerne er sponsoreret af DPS. 
Lommebøgerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen og kan indsendes (i kopi) ved ansøgning til 
kursusstilling og speciallægeautorisation. 
 
U-kurser: 
Det årlige møde med delkursuslederne gav til inspiration til alle, og god konstruktiv feedback til 
uddannelsesudvalget. 
Der er nu ikke flere kursister, der kører kurser efter den gamle ordning.  
 
Forskningstræning: 
Planlægningen af forskningstræningen, er lagt ud i regionerne og forskningsudvalget. Udvalget har i 
samarbejde med forskningsudvalget forsøgt at sikre at forskningstræningen blev nogenlunde ens i 
de tre regioner, samt at der kom et specifikt pædiatrisk element i det teoretiske kursusprogram.  
Aktuelt er forskningstræningskurserne ikke helt på plads i Region Øst, så kursisterne bliver indtil 
videre sendt på kursus i region Nord. 
 
Efteruddannelse: 
Specialisering indenfor et fagområde: 
Uddannelsesudvalget har i det forgangne år oplevet en stigende interesse for ekspertuddannelse 
indenfor de forskellige fagområder. Interessen er dels fra kolleger, der ønsker at starte et 
ekspertuddannelsesforløb, og dels fra flere af fagudvalgene der vil udarbejde retningslinier for 
specialisering inden for deres fagområde. 
 
Udvalget mener, at den faglige profilering er vigtig og vil også i det kommende år bidrage til at 
styrke uddannelsesforløbene. I samarbejde med fagudvalgene vil udvalget fortsat sikre, at 
uddannelserne i så høj grad som muligt følger de europæiske retningslinjer for specialisering. 
Reviderede retningslinjer for ”specialisering indenfor et fagområde” er lagt på DPS´ hjemmeside. 
 
Siden sidste generalforsamling har vi udstedt diplomer inden for følgende fagområder: 



neonatalogi (3), allergologi og pulmonologi (2), nefrourologi (1) og neuropædiatri (1). 
 
Retrospektiv godkendelse af ekspertuddannelse: 
For allerede uddannede subspecialister har DPS tidligere besluttet, at det skal være muligt at få ud-
stedt diplom på baggrund af en beskrivelse af deres uddannelses- og ansættelsesforløb. Ved vurde-
ringen vil der blive lagt vægt på om uddannelsesforløbet kan sidestilles med allerede beskrevne ud-
dannelsesforløb indenfor fagområdet. 
Interessen inden for dette område har tidligere været meget lille, men i år har flere ansøgt. Udvalget 
finder at retrospektiv vurdering er meget kompliceret, da det er svært at sammenligne ældre uddan-
nelser med det nuværende system. I samarbejde med bestyrelsen og fagudvalgene vil udvalget i 
nærmeste fremtid beslutte, hvordan opgaven bedst gribes an, og hvem, der skal være ansvarlig for 
vurdering og godkendelse. 
 
Uddannelsesmøder: 
DPS´ Forårsmøde:  
Uddannelsesudvalget stod i år for den ”organisatoriske” del af DPS’ forårsmøde. Der var gode 
indlæg om 1) forskningstræning og 2) introduktionsuddannelsen. Ét af formålene med mødet var at 
diskutere hvordan henholdsvis introduktionsuddannelse og forskningstræning ensrettes nationalt. 
Dagen var særdeles udbytterig, men desværre med et begrænset fremmøde.  
 
Uddannelsesudvalgets årlige møde:  
Udvalget vil fastholde et årligt uddannelsesinspirationsmøde for kolleger involveret i den pædiatri-
ske uddannelse. Ved mødet i september var over halvdelen af landets børneafdelinger repræsenteret 
og det var en konstruktiv dag med spændende oplæg fra afdelingerne til inspiration for alle. 
Udvalget planlægger en ny uddannelses-inspirationsdag d. 6/2-2007 i Odense! 
 
 
På udvalgets vegne 
 
Pernille R. Mathiesen, Formand 
 
 
Udvalget består af: 
Pernille Raasthøj Mathiesen (2002) FAYL    
Juri Lindy Petersen (2003) - FAYL.  Er på valg. Ønsker at genopstille. Uddannelsesudvalget anbefaler valg. 
Marianne Sjølin (2004) - FAYL 
Sannie Nordly (2005) - FAYL 
Henrik Simonsen (2005) - FAYL 
Marianne Hoffmann (2005) - FAYL  
Susanne Halken (2005) - FAS  
Karen Taudorf (2005)- FAS  
 
Associerede medlemmer: 
Lene Lavard, Hovedkursusleder (2004) – FAS 
Thomas Hertel, PUF-lektor, Region Syd 
Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor, Region Nord 


