
 

Årsberetning for uddannelsesudvalget 2003/04 
 
Den nye speciallægeuddannelse: 
Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Pædiatri blev godkendt af Sundhedsstyrelsen kort før 
sidste generalforsamling. Det nuværende udvalg har deltaget i arbejdet med implementering af 
målbeskrivelsen i de enkelte regioner. Det er sket ved deltagelse i de regionale fagudvalg, 
afholdelse af DPS-kursusdag om undervisning og evaluering i den kliniske hverdag samt formidle 
gensidig inspiration regionerne imellem. For at give den pædiatriske speciallægeuddannelse et 
fælles ansigt uanset uddannelsessted, har udvalget udarbejdet en landsdækkende portefølje, hvor det 
relevante uddannelsesmateriale er samlet og den uddannelsessøgende opbevarer sin dokumentation 
for uddannelsen. Der er desuden plads til at de enkelte uddannelsessteder kan indføje lokale 
uddannelsesprogrammer.   
A-kurserne er blevet omstruktureret i henhold til målbeskrivelse og godkendt af Sundhedsstyrelsen 
ultimo 2003. Der er oprettet nye kurser i akut medicin, generel pædiatri og klinisk genetik, og 
enkelte af de øvrige fagområder er blevet kombineret på nye måder. Delkursuslederne har været 
meget imødekommende og parate til at kaste sig over opgaverne med at arrangere nye kurser, flere 
med reduceret timetal.  
Kursister startet efter gammel ordning er stødt ind i problemer med kursustilbud idet alle valgfri 
kurser er konverteret til obligatoriske. Problemerne er løst på bedste mulig måde indenfor de givne 
rammer.  
De første kursister starter til september 2004, mens de første introduktionslæger er startet i foråret 
2004 efter den nye ordning. Det er fra Sundhedsstyrelsen blevet krævet, at der skal være opslag af 
hoveduddannelsesstillinger (Fase II/III) to gange årligt. 
De kommende år vil uddannelsesudvalget have en koordinerende opgave ved evaluering og revision 
af målbeskrivelsen.    
 
Specialisering indenfor et fagområde (tidligere kaldet ekspertuddannelse):  
Udvalget mener, at den faglige profilering er vigtig og vil gerne bidrage til at styrke 
uddannelsesforløbene. Dette er sket ved at fastholde at uddannelserne i så høj grad som muligt 
følger de europæiske retningslinjer for specialisering og at forløbene tilrettelægges således at disse 
krav kan opfyldes. Nogle subspecialer (fx neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri) har i en 
årrække haft ekspertuddannelser, mens andre først lige er kommet til. Reviderede retningslinjer for 
”specialisering indenfor et fagområde” vil til efteråret blive lagt på DPS-hjemmeside.  
Sundhedsstyrelsens krav er, at uddannelsen tilrettelægges således, at der efter 2 år opnås §14 
kvalificering. Uddannelsen må gerne være længere, hvilket typisk indenfor de pædiatriske 
fagområder har været 3 år.    
DPS udsteder et diplom efter endt uddannelse. I det forløbne år er der godkendt 2 nye 
uddannelsesforløb og udstedt 2 diplomer. 
For allerede uddannede subspecialister er det muligt at få udstedt diplom på baggrund af en 
beskrivelse af deres uddannelses- og ansættelsesforløb. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på 
om uddannelsesforløbet kan sidestilles med allerede beskrevne uddannelsesforløb indenfor 
fagområdet. 
 
Efteruddannelse: 
Det har længe været bestyrelsens og uddannelsesudvalgets ønske, at der blev etableret en ordning, 
hvorved alle fagudvalg efter tur over en 3-4 årig periode fik mulighed for at give medlemmerne en 
opdatering indenfor vigtige områder af almen interesse. For at nå ud til flest mulige medlemmer er 
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det besluttet, at denne efteruddannelse skal foregå i forbindelse med vår- og høstmøder. Ordningen 
vil træde i kraft det kommende år. Planen for hvornår de enkelte fagudvalg står for tur, laves af 
uddannelsesudvalget i samarbejde med fagudvalgene.    
 
Udvalget består af: 
Ida Maria Schmidt, Fayl (1999) 
Jørn Kroner (2000) 
Juri Pedersen, Fayl (2003) 
Pernille Mathiesen, Fayl (2002) 
Mette Arrøe (2003) 
Sune Rubak, Fayl (2002) 
Birthe Høgh, hovedkursusleder (2002) 
 
Associerede 
Karen Taudorf 
Klaus Børch / Mia Bjerager  
 


