
 

Uddannelsesudvalget: Årsberetning for 2015-2016 
 
Udvalgsmedlemmer: 
Louise Lundby Christensen, 2012 Formand fra 1. marts 2016 
Sascha Wilk Michelsen, 2012  Hjemmesideansvarlig 
Martin Hulgaard, 2011  Formand indtil 1. marts 2016 
Malene Boas, 2011  Fagområdeuddannelse 
Helle Christiansen, 2011  Fagområdeuddannelse 
Lise Johansen, 2014   
Malene Børresen, 2015  Fagområdeuddannelse 
Marie Lawaetz, 2015 
 
Associerede medlemmer: 
Postgraduate kliniske lektorer/PUF-lektorer: Thomas Balslev, Kirsten Holm, Thomas Hertel 
Hovedkursusleder: Anja Klamer 

 
Udvalgets aktiviteter i året 2015-2016: 
Supervisionsgrupper: Udvalget har arbejdet med etableringen af supervisionsgrupper for kursister i 
hoveuddannelse. Forlægget har været supervisionsgrupper i almen medicin, hvorfra erfaringerne har været 
positive. Der kan diskuteres som den svære samtale, konflikt med kollega, konflikt med vejleder, hård 
vagter og debriefing. Der bliver nu forsøgt etableret pilotprojekter på både Sjælland og Fyn, hvor 
Lægeforeningen stiller supervisor til rådighed.   
 
Hoveduddannelseskurser: Der er blevet ansat delkursusledere for de to nye kurser i Børnekardiologi og 
Tværgående pædiatri. Ansøgningerne blev drøftet i udvalget. Hovedkursusleder Anja Klamer har 
ansættelseskompetence. 
Anja har løbende orienteret om etableringen af den nye kursusrække samt om besparelser på kurserne. 
 
Ansættelsesproceduren for hoveduddannelse, herunder særligt MMI, har været drøftet i udvalget, da 
evalueringer har vist, at flere ansøgere end tidligere er utilfredse med MMI. Muligvis skyldes dette til dels 
en frustration over, at det er svært at få hoveduddannelse i Region Øst grundet mange ansøgere.  
 
Fagområdeuddannelse: Problemer for fagområdeuddannelse generelt samt i enkeltsager er blevet drøftet 
løbende. Der er flaskehalsproblemer i forhold til at skaffe stillinger på højt specialiserede afdelinger til 
fagområdeuddannelse, hvilket skyldes besparelser  på både højt specialiserede afdelinger og ”perifere” 
afdelinger. Dette gør det aktuelt vanskeligt at sammensætte og gennemføre fagområdeuddannelsesforløb 
inden for flere fagområder. DPS’ bestyrelse er gået ind i denne problemstillingen, og det drøftes hvorvidt 
kriterierne for fagområdeuddannelse skal ændres. 
 
Forskellige konkrete problemstillinger vedr. uddannelse i børneafdelinger er endvidere blevet drøftet i 
årets løb. 
 
Pr. 1. marts er formandsposten overgået til Louise Lundby Christensen. Tak til Martin Hulgaard for fire års 
formandsarbejde.  

 
Louise Lundby Christensen, formand for Uddannelsesudvalget 
Maj 2016 
 
 

 


