
ÅRSBERETNING, UDDANNELSESUDVALGET, 2008-2009 
 
Afholdte møder 
Der har det forløbne år været afholdt 4 møder i uddannelsesudvalget, herunder 1 heldagsmøde, hhv. 
i København, Århus og Nyborg. Desuden har uddannelsesudvalget deltaget i yderligere 4 møder: 
Fællesmøder med hhv. DPS bestyrelse, DPS bestyrelse og de ledende overlæger, samt møde med 
hoved- og delkursusledere, og endelig i workshop om MMI ved den nye ansættelsesprocedure til 
Hoveduddannelsesforløb. 
 
Portefølje, målbeskrivelse og logbog for den pædiatriske speciallægeuddannelse 
Der er ikke foretaget revision eller ændringer siden seneste Generalforsamling. Materialet kan 
fortsat downloades fra DPS hjemmeside, www.paediatri.dk.  
Ved en beklagelig fejl er en del udgaver af lommelogbogen (2007 udgaven) blevet trykt forkert, 
f.eks. mangler enkelte sider, og/eller der er kommet dobbeltsider. Fejlene findes udelukkende i 
hovedkursusdelen. 
Alle uddannelsessøgende læger opfordres derfor til at sammenligne deres lommelogbøger 
med logbogen på www.paediatri.dk. Uddannelsesansvarlige overlæger bedes checke 
lommelogbøgerne inden der uddeles nye eksemplarer. Den korrekte udgave af logbogen kan findes 
på DPS hjemmeside. Alle DPS medlemmer og YP medlemmer er blevet gjort opmærksomme på 
problemet via email. Der er trykt en ny udgave af lommelogbogen (2. Udgave), som fås ved 
henvendelse til Mia Bjerager, mibj@noh.regionh.dk. 
 
Fagområdeuddannelse 
Vi har det forløbne år modtaget 6 ansøgninger om retrospektive godkendelser af uddannelse, 6 
ansøgninger om nye uddannelsesforløb og 10 har modtaget diplom for gennemført uddannelse 
indenfor følgende fagområder; astma og allergologi, rheumatologi, hæmatologi/onkologi, 
infektionspædiatri, neonatologi og gastroenterologi/hepatologi og ernæring. Der er fortsat stigende 
interesse for denne mulighed for at tilrettelægge og dokumentere efteruddannelse. Information om 
og retningslinier for fagområdeuddannelse er opdateret og gjort tilgængelig på DPS hjemmeside; 
således findes vejledning om ansøgning for retrospektive ekspertuddannelsesforløb, opstart af nye 
ekspertuddannelsesforløb, samt skabeloner for allerede godkendte ekspertuddannelsesforløb. 
 
Uddannelse på DPS hjemmeside 
Information vedrørende uddannelse er opdateret og reorganiseret på DPS hjemmeside. 
Opmærksomheden henledes på at der er en del ny information, f.eks. vedrørende ansøgning og ny 
ansættelsesprocedure til Hoveduddannelsesforløb, faglig profil, fagområdeuddannelse, 
opdateringsforelæsninger, og endelig inspiration til nye uddannelsestiltag.  
 
U-kurser 
Thorkild Jacobsen er i det forløbne år tiltrådt som hovedkursusleder. Der arrangeres i efteråret 2009 
en Temadag for delkursusledere med henblik på inspiration vedr. undervisningsformer, opdatering 
af kursernes teoretiske indhold og afgrænsning mellem kurserne, oprettelse af web-baseret 
idébank/debatforum for delkursusledere. Desuden arbejder vi på at gøre kursusmateriale til U-
kurser tilgængelig via DPS hjemmeside. 
 
 
 
 

http://www.paediatri.dk/


Forskningstræning 
I samarbejde med DPS har Thomas Hertel og Thomas Balslev gennemført det andet nationale 
forskningstræningsmodul i pædiatri. Evalueringsdagen tog form af en postersession ved DPS 
Børnedage i Juni 2008. Det tredje kursus er undervejs og afsluttes til børnedagene i juni 2009. 
 
Multiple Mini Interviews (MMI) 
Et udvalg under uddannelsesudvalget har i samarbejde med de tre videreuddannelsessekretariater 
udviklet Multiple Mini Interviews (MMI) som et obligatorisk led i udvælgelsen af læger til 
hoveduddannelsen i pædiatri. Første MMI blev gennemført i december 2008. 
 
Antallet af medlemmer i uddannelsesudvalget 
Der er ikke overensstemmelse mellem DPS vedtægter og kommissoriet for Uddannelsesudvalget 
med hensyn til antallet af medlemmer. Udvalget har foreslået Bestyrelsen en vedtægtsændring, 
således at der opnås overensstemmelse. 
 
Øvrige hovedindsatsområder 

• Løbende at forholde os til håndtering af 4-årsreglen, overgangsperiode og karrierevejledning 
i forbindelse med dette i samarbejde med DPS Bestyrelse og YP 

• Fortsat opdatering og revision af portefølje, målbeskrivelse og logbog for den pædiatriske 
speciallægeuddannelse 

 
 
Uddannelsesudvalgets medlemmer pr 1.6.2009: 
 
Ordinære medlemmer: 
Marianne Hutchings Hoffmann, FAYL, valgt 2005, genvalgt 2008 (formand)   
Juri Lindy Pedersen, FAS, valgt 2003, afgår pga funktionstid 
Marianne Sjølin, FAYL, valgt 2004, genvalgt 2007 (ansvarlig for fagområdeuddannelse) 
Sannie Nordly, FAYL, valgt 2005, genvalgt 2008 (sekretær) 
Karen Taudorf, FAS, valgt 2005, genvalgt 2008, ønsker at træde ud af udvalget 
Jens Peter Nielsen, FAS, valgt 2008  
Birgitte Boysen Kjær, FAYL, valgt 2008 
Anne Helene Spannow, FAYL, valgt 2008 
  
Associerede medlemmer:  Ikke på valg 
Thorkild Jacobsen, Hovedkursusleder 
Thomas Hertel, PUF-lektor, Region Syd  
Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor, Region Nord    
Kirsten Holm, postgraduat klinisk lektor, Region Øst  
 
Der skal således ved DPS Generalforsamling 2009 vælges to nye medlemmer  til 
Uddannelsesudvalget  
 
 
På uddannelsesudvalgets vegne 
Marianne Hutchings Hoffmann 
17.5.2009 

http://www.paediatri.dk/udd_speclaege/dpskursusledelse.htm

