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      01-05-2007 
 
ÅRSBERETNING, UDDANNELSESUDVALGET, 2006-2007 
 
Det har været en kort periode, men Uddannelsesudvalget har arbejdet videre med sidste års opgaver 
vedrørende den pædiatriske uddannelse; enkelte nye opgaver er også kommet til. 
 
Speciallægeuddannelsen: 
Målbeskrivelse og logbog: 
Den reviderede målbeskrivelse og logbog er indsendt til Sundhedsstyrelsen i januar 2007. De 
væsentligste ændringer omfatter flytning af en del kompetencer fra hoveduddannelsen til 
introduktionsuddannelsen . Nu afventes Sundhedsstyrelsens kommentarer; erfaringsmæssigt kan det 
tage 6-9 mdr. Når vi har modtaget kommentarerne fra Sundhedsstyrelsen vil den reviderede 
målbeskrivelse blive færdiggjort, og besked vil blive udsendt til medlemmerne via DPS´s hjemmeside. 
Logbogen vil formentlig igen blive trykt i lommeformat og udsendt til afdelingerne. De eksisterende 
lommebøger er godkendt af Sundhedsstyrelsen og kan indsendes (i kopi) ved ansøgning til 
kursusstilling og speciallægeautorisation. 
 
Porteføljen (”Mappen”): 
Uddannelsesudvalget arbejder på en mere brugervenlig udgave af porteføljen. Den eksisterende 
portefølje er temmelig uoverskuelig, og en del af materialet er ikke brugervenligt. Vi stiler imod at 
være færdige med porteføljen, samtidig med målbeskrivelsen og logbogen. Planen er, at alt materialet 
skal kunne findes og downloades fra DPS´s hjemmeside. 
 
Efteruddannelse:  
Specialisering indenfor et fagområde: 
Udvalget og DPS´s bestyrelse prioriterer den faglige profilering højt. I samarbejde med fagudvalgene 
arbejder udvalget fortsat på at sikre, at fagområdeuddannelserne i så høj grad som muligt følger de 
europæiske retningslinjer for specialisering. Dette betyder, at specialisering inden for et fagområde kun 
kan godkendes, hvis der foreligger et godkendt uddannelsesprogram. Dette uddannelsesprogram skal 
være godkendt senest 6 mdr. efter at uddannelsen er påbegyndt. Uddannelsesprogrammerne 
godkendes i samarbejde mellem fagudvalgene og uddannelsesudvalget. 
 
Retrospektiv godkendelse af fagområde ekspertuddannelse: 
Ved sidste generalforsamling fremlagde bestyrelsen og uddannelsesudvalget et forslag til 
godkendelsesprocedure for allerede uddannede fagområdeeksperter. Der kom mange kommentarer til 
forslaget og på baggrund af disse har uddannelsesudvalget og bestyrelsen udarbejdet de endelige 
retningslinier. Disse er vedlagt i det udsendte materiale fra DPS. 
Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, om uddannelsesforløbet kan sidestilles med allerede 
beskrevne uddannelsesforløb eller europæisk godkendte forløb indenfor fagområdet. 
Det er besluttet at uddannelsesforløb påbegyndt efter 1/1-2007 ikke kan godkendes efter den 
retrospektive model. 
 
Alle de opdaterede retningslinier for specialisering inden for et fagområde vil komme på DPS´s 
hjemmeside i løbet af de kommende måneder. 
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Nye kvalifikationskriterier til hoveduddannelsesforløb: 
Danske Regioner har besluttet at ansættelsesproceduren til hoveduddannelsesforløb skal laves om og 
pointsystemet bliver afskaffet fra 2008. De enkelte selskaber skal i stedet formulere en ”faglig profil” 
for kommende speciallæger. Den faglige profil skal bruges som udgangspunkt for vurdering af 
ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Den af DPS formulerede faglige profil ligger tæt opad kriterierne 
ved det eksisterende pointsystem, men er suppleret med en kvalifikation for de bløde kompetencer, 
f.eks. kommunikator og samarbejder. Uddannelsesudvalget har påtaget sig, at forsøge at finde en 
metode, der kan bruges til dokumentation af kvalifikationer inden for disse kompetencer. 
 
 
På udvalgets vegne 
 
Pernille R. Mathiesen, Formand 
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