Kolding 22. juli 2015
Opslag Delkursusleder: Tværgående pædiatri
Der er brug for en delkursusleder til ovennævnte kursus. Delkursuslederen forventes at deltage i det
endelige arbejde omkring det nye kursus, der forventes at skulle indeholde emner vedr. vækst,
kommunikation, smertebehandling og palliation, farmakologi, forebyggelsesprogrammer – herunder
de profylaktiske børneundersøgelser samt problemstillinger ved kronisk sygdom. Kurset tænkes lagt
i tilknytning til kursus i ungdomsmedicin, men der ønskes en delkursusleder, der udelukkende er
ansvarlig for planlægning, afvikling og evaluering af kurset i tværgående pædiatri. Tilstedeværelse
under hele kurset kræves ikke, men et betydeligt fremmøde vil være hensigtsmæssigt.
Kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion samt pædagogiske
kvalifikationer sendes til hovedkursuslederen (adresse nedenfor). Faglige kvalifikationer skal ikke
udspecificeres, idet de formodes kendt af fagudvalget (uddannelsesudvalget). Bedømmelse og
indstilling varetages som hidtil af de respektive fagudvalg. Funktionstiden er, som for tillidsposter i
Dansk Pædiatrisk Selskab, 6 år. Honoreringen er beskeden, for 2014 7.500 kr. Dertil kommer
aflønning for egen undervisning.
Ansøgningsfrist 23. august 2015.
Det forventes at kurset opstartes i 2016.

Opslag Delkursusleder: Børnekardiologi
Der er brug for en delkursusleder til ovennævnte kursus. Der søges en eller to delkursusledere, som
skal stå for planlægning, afvikling og evaluering af kurset. Tilstedeværelse under hele kurset kræves
ikke, men et betydeligt fremmøde vil være hensigtsmæssigt.
Kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion samt pædagogiske
kvalifikationer sendes til hovedkursuslederen (adresse nedenfor). Faglige kvalifikationer skal ikke
udspecificeres, idet de formodes kendt af fagudvalgene. Bedømmelse og indstilling varetages som
hidtil af de respektive fagudvalg. Funktionstiden er, som for tillidsposter i Dansk Pædiatrisk
Selskab, 6 år. Honoreringen er beskeden, for 2014 7.500 kr i alt, der skal deles i to, hvis der vælges
en løsning med to delkursusledere. Dertil kommer aflønning for egen undervisning.
Det vil være hensigtsmæssigt om den/de kommende delkursusleder(e) har mulighed for at deltage i
stormøde for delkursusledere i konferencelokalet på OUH den 31. august 2015.
Ansøgningsfrist 23. august 2015.
Det forventes at kurset opstartes i 2017, men den endelige kursusrække for det kommende år ligger
endnu ikke klar.
Med venlig hilsen
Anja Klamer
Hovedkursusleder
Ansøgninger bedes mailet til hkl@paediatri.dk

