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Velkommen til Dansk Pædiatrisk Selskabs Portefølje for 
speciallægeuddannelsen i pædiatri 
 
Formålet med denne Portefølje er, at samle  uddannelsesmateriale og -dokumentation for den pædiatriske 
speciallægeuddannelse på ét sted. Porteføljen og logbogen til kittellommen udgør det samlede 
uddannelsesmateriale. Porteføljen kan virke stor. Uddannelsesudvalget har derfor valgt at lave denne 
vejledning i håb om at lette tilgangen til det omfattende materiale.  
 
 
Porteføljen udleveres og tages i brug ved start på introduktionsstilling og følger den uddannelsessøgende 
gennem hele uddannelsesforløbet. Det er idéen, at Porteføljen printes ud fra DPS´s hjemmeside, 
www.paediatri.dk og indsættes i en mappe med faneblade. Til hvert faneblad er der en indledning, der 
forklarer indholdet. Opdatering af emnerne vil fremgå af hjemmesiden samt af dateringen på de enkelte 
dokumenter.  
Det foreslås, at Porteføljemappen samles af den uddannelsessøgende læge selv. Herved undgås at 
forældede papirkopier udleveres. 
 
 
For at opnå speciallægeanerkendelse ved speciallægeuddannelsens afslutning skal følgende fremsendes til 
Sundhedsstyrelsen: 

• Dokumentation for, at samtlige kompetencer fra specialets målbeskrivelse er opnået og godkendt 
ved stempel og underskrift af uddannelsesansvarlig overlæge/klinisk vejleder (logbog til 
kittellommen).  

• Der skal være dokumentation for hver enkelt kompetence i hele uddannelsesforløbet (både I og H) 
med navn, cpr-nummer og afdelingsstempel på hver side. 

• Dokumentation/Attestation for tidsmæssigt gennemførte og godkendte uddannelseselementer 
(skema kan hentes på www.sst.dk under netblanket og uddannelse – men findes også i 
porteføljen).  

• Dokumentation for gennemført og godkendt teoretisk uddannelse (generelle og specialespecifikke 
kurser) og forskningstræning (porteføljeskemaer fremsendes af Sundhedsstyrelsen)  

• Såfremt der indgår godkendt meritoverførsel for uddannelse efter 1996-ordningen, skal der 
vedlægges godkendte CS-bilag for ansættelsesforløbene (findes i porteføljen) samt kopi af 
uddannelses- og ansættelsesaftale for tildelt overgangsstilling. Evt. indstilling fra det Regionale 
Videreuddannelsesråd skal vedlægges (hvor en reduceret hoveduddannelse er gennemført på 
baggrund af merit). 

• Ved barsel og sygdom under uddannelserne skal dokumentation for ad hoc godkendte ansættelser 
medsendes. 

 
Vær opmærksom på, at ovennævnte materiale skal fremsendes for BÅDE introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb.

http://www.paediatri.dk/
http://www.sst.dk/
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Porteføljen består af tre dele: 

1. Obligatoriske dokumenter (juridisk bindende dokumenter) 
2. Pædagogiske værktøjer  
3. Vigtig information til din vejleder 

 
1. De obligatoriske dokumenter 
De obligatoriske dokumenter består af:  

A.  Målbeskrivelsen  
B.  Logbogen (der findes i identisk kittellommeversion inkl. punkt C) 
C.  Struktureret kollegial bedømmelse 
D.  CS-papirer/Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement 
E.  Dokumentation for fokuseret ophold 
F.  Dokumentation for kurser 
G.  Dokumentation for forskningstræning  
 

A. Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i pædiatri 
Målbeskrivelsen er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab og er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Den 
indeholder en samlet beskrivelse af indholdet i hele speciallægeuddannelsen i pædiatri og anfører 
obligatoriske lærings- og evalueringsmetoder samt forslag til supplerende metoder til opnåelse af 
kompetencerne. 
 
Målbeskrivelsen indeholder forslag til, hvordan de enkelte kompetencer kan opnås, og hvordan man kan 
evaluere om målet er nået. Obligatoriske lærings- og evalueringsmetoder er angivet med fed skrift.  
 
B. Logbogen 
Logbogen er den vigtigste del af porteføljen. Den findes i lommeformat, så du altid kan have den i 
kittellommen. Denne kan rekvireres hos: 
 
Dansk Pædiatrisk Selskab:  Mia Bjerager mibj@noh.regionh.dk
 
Logbogen kan også downloades fra DPS´s hjemmeside, www.paediatri.dk. 
 
Logbogen er et juridisk dokument, der i hele uddannelsesforløbet skal opbevares af den 
uddannelsessøgende læge. I logbogen registreres de opnåede kompetencer i speciallægeuddannelsen. Den 
uddannelsessøgende er i samarbejde med sin vejleder ansvarlig for, at logbogens kompetencer opnås i 
løbet af uddannelsen, og at dette dokumenteres i logbogen ved underskrift af mere erfaren kollega, der 
selv har opnået det pågældende uddannelseselement.  
Der skal være navn, dato, cpr-nummer og afdelingsstempel på hver side i logbogen.  
 
Logbogen er struktureret efter målbeskrivelsen og omfatter de syv lægeroller, som en speciallæge skal 
mestre. Tallene i logbogen refererer derfor til de samme emner i målbeskrivelsen, så det er nemt at 
sammenholde målbeskrivelse og logbog. 
Når en ansættelse ophører tilbyder nogle afdelinger at opbevare en kopi af logbogen hos den 
uddannelsesansvarlige overlæge, men det er ikke noget du har krav på. Vi anbefaler da, at du selv sørger 
for at have en kopi af logbogen.  

mailto:mibj@noh.regionh.dk
http://www.paediatri.dk/
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C. Struktureret kollegial bedømmelse  
Kortene (1-25) for struktureret kollegial bedømmelse er hjælpeskemaer, der benyttes til evaluering inden 
underskrift i logbogen. De underskrevne strukturerede kollegiale bedømmelser benyttes således ved 
evalueringssamtaler til udfyldelse af de dele af logbogen, hvor det er relevant. Det er obligatorisk, at 
benytte kortene til at evaluere om den uddannelsessøgende har opnået den eller de tilknyttede 
kompetencer. 
Mere erfarne kolleger underskriver kortene, når kompetencerne udføres tilfredsstillende. For 
overskuelighedens skyld er kortene inkluderet i lomme-logbogen. 
 
Opmærksomheden henledes på at kortene ikke er en del af den formelle dokumentation i 
speciallægeuddannelsen og de skal således ikke indsendes til videreuddannelsessekretariat og 
Sundsstyrelsen. (Lommelogbogen fremsendes dog i original stand til Sundhedsstyrelsen ved ansøgning 
om speciallægeautorisation – du skal ikke skille den ad). 
 
D. CS-papirer/dokumentation for godkendt uddannelseselement 
For uddannelsessøgende, der har søgt ansættelse i introduktions- eller kursusstilling før 1/1-2004 skal der 
udfyldes CS-papirer ved stillingens afslutning. (1996-ordningen). 
 
For uddannelsessøgende, der er har søgt ansættelse i introduktions og/eller hoveduddannelsesforløb efter 
1/1-2004, udfyldes attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, når en stilling afsluttes. 
(2003-ordningen). 
 
E. Dokumentation for fokuseret ophold 
Dokumentation for fokuseret ophold er påkrævet for uddannelsessøgende, der er startet i introduktions- 
og/eller hoveduddannelsesforløb efter 1/1-2004. 
Husk at de kompetencer, der erhverves under det fokuserede ophold skal attesteres i logbogen. 
 
F. Dokumentation for kurser 
Skema til dokumentation for gennemførte kurser som del af hoveduddannelsen fremsendes fra 
videreuddannelsessekretariatet, Nord til læger, der starter i hoveduddannelsesforløb. Dispensanter skal 
selv rekvirere dette fra Sundhedsstyrelsen. 
På DPS´s hjemmeside www.paediatri.dk findes en liste over de speciale specifikke obligatoriske kurser. 
Desuden findes en oversigt over hvilke speciale specifikke kurser, der tilbydes introduktionslæger i de 
enkelte regioner.  
En oversigt over generelle kurser findes på regionernes hjemmeside: 
Region nord: www.videreuddannelsen-nord.dk  
Region syd: www.vuu.fyns-amt.dk
Region øst: www.laegeuddannelsen.dk  
 
G. Dokumentation for forskningstræning 
Dokumentation for forskningstræning er påkrævet for uddannelsessøgende, der er startet i  
hoveduddannelsesforløb efter 2003-ordningen. 
Kursusbevis for forskningstræning er vedlagt uddannelses- og ansættelsesaftalen til 
hoveduddannelsesforløb. Når lægen har gennemført forskningstræningen, skal pågældende indsende kopi 
af beviset til videreuddannelsessekretariatet og selv beholde originalen, som skal fremsendes til 
Sundhedsstyrelsen, når der søges speciallægeautorisation.  

http://www.paediatri.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.fyns-amt.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/
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2. Pædagogiske værktøjer 
 
Denne del af Porteføljen indeholder dokumenter der bruges til at sikre en hensigtsmæssig planlægning af 
forløbet af speciallægeuddannelsen (uddannelsesprogram og uddannelsesplan). Her findes endvidere 
pædagogiske hjælpemidler som Uddannelsesudvalget mener kan være nyttige i den enkelte læges 
uddannelsesforløb: 
 

A. Uddannelsesprogram 
B. Uddannelsesplan 
C. Case-præsentationer 
D. 360-graders evaluering 
E. Evaluering af kommunikation (forældretilfredshed) 
F. Læringsdagbog 

 
A. Uddannelsesprogram 
De enkelte afdelinger har for introduktionsstillinger udarbejdet uddannelsesprogrammer, der udleveres 
ved ansættelse.  
De regionale uddannelsesråd har fordelt de enkelte kompetencer, der skal opnås, på de forskellige 
uddannelsessteder i hoveduddannelsen i henholdsvis H1- og H2-forløb. De enkelte afdelinger har derefter 
udarbejdet et lokalt uddannelsesprogram for de enkelte hoveduddannelsesforløb. Afdelingens 
uddannelsesprogram udleveres af uddannelsesstedet ved ansættelse i hoveduddannelsesforløb. 
 
B. Uddannelsesplan 
Uddannelsesplaner udarbejdes af den enkelte uddannelsessøgende og dennes vejleder på basis af den 
uddannelsessøgendes forudsætninger og ønsker. Disse planer skal harmonere med  uddannelsesforløb og 
afdelingens uddannelsesprogram. Porteføljen indeholder en skabelon, der kan være til hjælp ved 
udarbejdelse af uddannelsesplanerne. 
 
C-F. Case-præsentationer, 360-gradersevaluering, Evaluering af kommunikation, Læringsdagbog, 
Læringskontrakt 
Lærings- og evalueringsmetoder, der beskrives nøjere under det enkelte faneblad. 
 
3. Vigtig information til din vejleder 
Sidste del af porteføljen indeholder  inspiration til din vejleder! 
 
 
 
Vi ønsker dig velkommen i Dansk Pædiatri og god arbejdslyst med din speciallægeuddannelse. 
 
 
 
 
 
Uddannelsesudvalget, Dansk Pædiatrisk Selskab  
Januar 2008 
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