
Uddannelsesudvalget, årsberetning 2021-2022 

 

Medlemmer: 

 

 

Associerede medlemmer: 

Postgraduate kliniske lektorer/PUF-lektorer: Thomas Balslev, Kirsten Holm, Thomas Hertel 

Hovedkursusleder: Anja Klamer 

 

Nyheder om medlemmer af uddannelsesudvalget: 



Ingen medlemmer i Uddannelsesudvalget falder for funktionstid, ingen er på genvalg og ingen medlemmer 
trækker sig før tid. Det eksisterende uddannelsesudvalg fortsætter derfor i kommende udvalgsår. 

Om et år falder 3 medlemmer for funktionstid, Mikel, Anne K og Signe – hvorfor der i det kommende 
udvalgsår skal arbejdes på en overdragelse af formandsposten med endelig overtagelse senest efter DPS 
generalforsamling 2023. 

 

Møder i 2021-2022: 

2 heldagsmøder med fremmøde, heraf det ene i forbindelse med 17-17 mødet. Her ud over 3 aftenmøder 
virtuelt.  

 

Vores primære aktiviteter i 2021-2022 har været: 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen blev godkendt pr februar 2021. Den trådte i kræft pr. 1. maj for I-læger og for nye HU-
læger blev den gældende pr 1. okt. 2021. 

Uddannelsesudvalget har i dette udvalgsår 2021/2022 været på roadtrip rundt til næsten alle 
børneafdelinger i Danmark. De fleste hvor vi fysisk har været til stede på landets børneafdelinger til 
morgenkonferencer med oplæg om den nye målbeskrivelse. Der ud over tilbud til lokale UKYL og UAO om 
dialog omkring den nye målbeskrivelse i forbindelse med vores besøg. Enkelte afdelinger er besøgt virtuelt 
og enkelte har vi forsøgt planlægning med x flere, men hvor det desværre ikke er lykkedes med den enkelte 
børneafdeling.  

Målbeskrivelsen blev opdateret, da den seneste var fra 2014. Derudover er der kommet en ny 
patientgruppe med i form af de 15.-17. årige, som ikke var med i seneste målbeskrivelse. Vi har endvidere 
ønsket en skarpere afgrænsning ift andre specialer, herunder Akut Medicin. Derudover er den nye 
målbeskrivelse tilpasset den reviderede kursusrække. 

Af nye tiltag, da kan der nævnes: 

- Nye kompetencer indenfor nye fagområder (adipositas, børnefarmakologi, ungdomsmedicin) 
- Struktureret kollegial bedømmelse ændrer navn til ”kompetencekort”.  Det indskærpes endvidere 

at kompetencekortene er obligatoriske. 

Som noget nyt vil målbeskrivelsen bestå af to nye kompetencevurderingsmetoder: Refleksiv rapport og 
Mini-CEX. 

 

Fagområdeuddannelsen: 

I januar 2020 blev der afholdt internat med deltagelse af uddannelsesudvalg, bestyrelse samt alle DPS 
fagudvalg med 1½ årig fagområdeuddannelse. Det er lykkedes at komme i mål med dette arbejde for nu 
alle fagområder. Derudover har de fleste fagudvalg også gennemset og opdateret den 3 årige 
ekspertuddannelse, hvilket gør at vi nu kan præsentere et velskrevet og gennemarbejdet efteruddannelses 
forløb i vore subspecialer. Alle forløb findes nu på paediatri.dk og vi oplever løbende søgning til begge dele. 

OBS: Der er sat nogle skærpede deadlines på fagområdeuddannelsen i forhold til ekspertuddannelsen idet 
vi fortsat ønsker at uddannelsen skal være et prospektivt forløb.  

 



I uddannelsesudvalget bruges løbende meget tid på arbejdet omkring godkendelse af de enkelte 
ansøgninger om fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse. I det kommende udvalgsår vil vi arbejde på 
teksten omkring de generelle regler for at gøre den mere forståelig. 

Ved kontakt angående fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse bruges mailen: fou@paediatri.dk  

 

Kommende opgaver: 

I Uddannelsesudvalget er vi interesserede i trivsel på arbejdet som udgangspunkt for den gode læring. 
Kommende udvalgsår vil vi derfor arbejde med supervisionsgrupper, burn-out og work-life balance. 

 

TAK 

Tak til alle udvalgets medlemmer for et godt og produktivt år med en stor arbejdsindsats fra alle.  
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