
Uddannelsesudvalget, årsberetning 2018-2019 
 
Medlemmer: 

 
Associerede medlemmer:  
Postgraduate kliniske lektorer/PUF-lektorer: Thomas Balslev, Kirsten Holm, Thomas Hertel 
Hovedkursusleder: Anja Klamer 
Øvrigt associeret medlem: afgående formand, Louise Lundby Christensen 
 
Nyheder om medlemmerne: 
Pr. 1. jan 2019 er formandsposten overgået til Signe Bødker Thim. Tak til Louise Lundby for 3 års glimrende 
arbejde på formandsposten. 
Malene Børresen trækker sig pr forår 2019. Tak for en rigtig god indsats til Malene.  
Der bliver samlet 1 ledig plads i Uddannelsesudvalget til besætning til generalforsamlingen 2019. 
 
Møder i 2018-2019: 
3 heldagsmøder, 1 aftenmøde, 3 skypemøder samt 2 møder med bestyrelsen, møde med fagudvalg og 
arbejdsmøde om ny fagområdeuddannelse. 
 
 
Vores primære aktiviteter i 2018-2019 har været: 
 
Revision af målbeskrivelsen i pædiatri:  
Udvalgets største opgave i det forløbne år har været revision af målbeskrivelsen. Dette har været gjort i tæt 
samarbejde med fagudvalgene og bestyrelsen. Tak for indsatsen. 
Revisionen af målbeskrivelsen er med baggrund i, at den forrige var 5 år gammel, at vi efterhånden på alle 
børneafdelinger har overtaget 15-17-årige med nye faglige problemstillinger til følge, nyt U-kursus i 
Tværgående pædiatri er introduceret, at logbøger nu primært er elektroniske samt en generel gennemgang 
af kompetencer, læringsstrategier og kompetencevurderingssmetoder.  
 
Målbeskrivelsen vil overordnet blive præsenteret ved DPS’ Børnedage 2019 samt rundt på alle 
børneafdelinger i løbet af efteråret 2019 ved medlemmer af uddannelsesudvalget.  
 



Fagområdeuddannelse:  
Der arbejdes kontinuerligt med ansøgninger og godkendelser i samarbejde med de respektive fagudvalg. 
Arbejdet med fagområdeuddannelse er et stort og tidskrævende arbejde. Vi har derfor indgået et 
samarbejde med sekretær Dorthe Vestergaard, som har overtaget en del af de administrative opgaver. Al 
korrespondance mellem ansøger om fagområdeuddannelse samt uddannelsesudvalget skal fremover 
foregå via een mailadr: fou@paediatri.dk 
 
Gennem mange år har en arbejdsgruppe (Malene Boas, Louise Lundby Christensen, Malene Børresen, 
Josefine Gradman, Helle Christiansen og Klaus Børch.) arbejdet på udvikling af en kortere 
fagområdeuddannelse i samarbejde med bestyrelsen og uddannelsesudvalget. Det er besluttet, at der skal 
være en 1½ årig fagområdeuddannelse som supplement til den nuværende 3-årge - som der ikke ændres 
på. Det er nu op til fagudvalgene at beskrive den faglige del af den 1½ årige fagområdeuddannelse. 
 
Øvrig aktivitet: 
Af øvrig aktivitet kan nævnes  

- Afholdelse af kursus for delkursusledere i september 2018 i samarbejde med hovedkursusleder 
Anja Klamer. 

- Evaluering af supervisionsgrupper som blev iværksat af Uddannelsesudvalget i samarbejde med 
erhvervspsykolog fra Yngre Læger Mette Krøigaard i 2017/2018. 

- Evaluering af MMI i samarbejde med YP. 
 
 
Tak til alle udvalgets medlemmer for et godt og produktivt år med en stor arbejdsindsats fra alle. Vi siger 
farvel og en stor tak til Malene og Louise som begge stopper i udvalget. 
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