
ÅRSBERETNING, UDDANNELSESUDVALGET, 2009-2010 
 
Afholdte møder 
Der har det forløbne år været afholdt 5 ordinære møder i uddannelsesudvalget, herunder et 
telefonmøde. Møderne har været afholdt i København og Århus. Udvalget har herudover afholdt et 
heldagsmøde i form af en Temadag for delkursusledere (se nedenfor). Desuden har 
uddannelsesudvalget bl.a. deltaget i fællesmøder med hhv. DPS bestyrelse, DPS bestyrelse og de 
ledende overlæger, samt i MMI evalueringen. 
 
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.  
Et hovedindsatsområde for udvalget de kommende år bliver evaluering af målbeskrivelse og 
anvendelsen af logbogen i den pædiatriske speciallægeuddannelse, evalueringen vil blive udført 
inden den næste større revision foretages. 
 
Fagområdeuddannelse 
Vi har det forløbne år modtaget  1 ansøgning om retrospektiv godkendelse af uddannelse, 12 
ansøgninger om nye uddannelsesforløb og 7 har modtaget diplom for gennemført uddannelse 
indenfor følgende fagområder; neonatologi, pulmonologi, hepatologi, nefrourologi og infektions 
pædiatri. Information om og retningslinier for fagområdeuddannelse er opdateret på DPS 
hjemmeside; således findes vejledning om ansøgning for retrospektive ekspertuddannelsesforløb, 
opstart af nye ekspertuddannelsesforløb, samt skabeloner for allerede godkendte 
ekspertuddannelsesforløb. 
Formålet med at DPS Uddannelsesudvalg i samarbejde med Fagudvalgene skal godkende 
uddannelsesforløbene, er at sikre hensigtsmæssige rammer for uddannelsesforløb, som lever op til 
anerkendt europæisk standard indenfor de respektive fagområder. 
Det har i en årrække været muligt at ansøge om retrospektiv godkendelse af fagområdeuddannelse. 
I forbindelse med de retrospektive godkendelser, ønsker Uddannelsesudvalget at understrege at der 
er tale om en godkendelse af de overordnede rammer for uddannelsesforløb, og ikke af 
kvalifikationer. 
Det er i april 2010 vedtaget af DPS Bestyrelse, at retrospektiv godkendelse af fagområdeuddannelse 
vil blev afviklet, således at sidste frist for ansøgning om retrospektiv godkendelse af 
fagområdeuddannelse udløber i forbindelse med DPS Generalforsamling 2011.  
 
U-kurser 
Uddannelsesudvalget og Hovedkursusleder Thorkild Jacobsen har i januar 2010 været vært for en 
temadag for delkursusledere. Formålet med temadagen var at bidrage til gensidig inspiration til nye 
undervisningsformer, opdatering af kursernes teoretiske indhold og justering af afgrænsning mellem 
kurserne. Desuden blev enkelte manglende emner placeret på kurserne. Udvalget takker for 
delkursusledernes aktive deltagelse! 
  
Forskningstræning 
Forskningstræningsmodulet har været afholdt for 4. gang, der  har været over 50 igennem forløbet 
på landsplan. Der har overvejende været positive tilbagemeldinger. Projekterne vil blive præsenteret 
som postere på DPS Børnedage. 
 
 



Multiple Mini Interviews (MMI) 
Uddannelsesudvalget har fortsat været repræsenteret i arbejdet vedrørende videreudvikling af 
Multiple Mini Interviews (MMI) som et obligatorisk led i udvælgelsen af læger til 
hoveduddannelsen i pædiatri.  
 
Karrierevejledning  
Uddannelsesudvalget betragter det som et væsentligt arbejdsområde at vi, i samarbejde med DPS 
Bestyrelse og YP, løbende at forholder os til håndtering af 4-årsreglen, overgangsperiode og 
karrierevejledning. 
 
Uddannelse på DPS hjemmeside 
Information vedrørende uddannelse er løbende blevet opdateret og revideret på DPS hjemmeside. 
Opmærksomheden henledes på at det fremover vil tilstræbes at der er adgang til de seneste 
anbefalinger for litteratur til U-kurserne i den pædiatriske speciallægeuddannelse.  
 
Uddannelsesudvalgets medlemmer pr 1.5.2010: 
 
Ordinære medlemmer: 
Marianne Sjølin, valgt 2004, genvalgt 2007 (ansv. for fagområdeuddannelse), afgår pga 
funktionstid Marianne Hutchings Hoffmann, valgt 2005, genvalgt 2008 (formand)   
Sannie Nordly, valgt 2005, genvalgt 2008 (sekretær) 
Jens Peter Nielsen, valgt 2008  
Birgitte Boysen Kjær, valgt 2008 
Anne Helene Spannow, valgt 2008, er udtrådt af udvalget siden sidste generalforsamling, er erstattet 
af Jesper Brok, som opstiller 2010 
Mads Skipper, valgt 2009 
 
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 2010  vælges to medlemmer  til 
Uddannelsesudvalget 
 
 
På uddannelsesudvalgets vegne 
Marianne Hutchings Hoffmann 
05.05.10 
 


