
 
 
 
 
ÅRSBERETNING, UDDANNELSESUDVALGET, 2007-2008 
 
Revisionen af portefølje, målbeskrivelse og logbog for den pædiatriske speciallæge uddannelse er 
færdig. Den nye portefølje og lommelogbog er udsendt til alle uddannelsesansvarlige overlæger, og 
materialet kan downloades fra nettet via DPS´s hjemmeside. I skrivende stund færdigrevideres 
kursusbeskrivelsen for de teoretiske kurser, så de stemmer overens med den nye målbeskrivelse, og 
om alt går vel er de lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen. 
 
Et andet stort arbejdsområde for udvalget har været fagområdeuddannelsen. Vi har i år modtaget 4 
ansøgninger om retrospektive godkendelser af uddannelse, 7 ansøgninger om nye 
uddannelsesforløb og 4 har modtaget diplom for gennemført uddannelse indenfor følgende 
områder; neonatologi, astma/allergologi og gastroenterologi. Der er en stadig stigende interesse for 
denne mulighed for efteruddannelse. Information og retningslinier om fagområdeuddannelsen er 
ved at blive opdateret på hjemmesiden, således at der i nær fremtid vil findes vejledning om 
ansøgning for retrospektive ekspertuddannelsesforløb, opstart af nye ekspertuddannelsesforløb, 
samt skabeloner for allerede godkendte ekspertuddannelsesforløb. 
 
Marianne Sjølin og de postgraduate kliniske lektorer har deltaget i en arbejdsgruppe for udformning 
af de nye ansættelseskriterier for læger i hoveduddannelse.  
 
Der har været afhold 4 møder i udvalget i det forløbne år i Odense og København, og et 
heldagsmøde i Nyborg. 
 
I år må vi beklageligvis tage afsked med vores hovedkursusleder Lene Lavard, der gennem de sidste 
tre år har gjort et rigtig flot arbejde med at koordinere U-kurserne. Udvalget takker Lene for 
indsatsen. Selv takker jeg desværre også af, da jeg falder for 6-års reglen. Det har været 6 rigtig 
interessante og lærerige år, og det er et meget spændende udvalg at være med i, så jeg kan varmt 
anbefale uddannelsesinteresserede at stille op til valg. 
 
På udvalgets vegne 
Pernille Mathiesen, formand 
 
Udvalgets medlemmer: 
Pernille Mathiesen, FAYL, valgt 2002.  Afgår pga. funktionstid 
Juri Lindy Pedersen, FAS, valgt 2003 
Marianne Sjølin, FAYL, valgt 2004   
Sannie Nordly, FAYL, valgt 2005  På valg, genopstiller 
Marianne Hoffmann, FAYL, valgt 2005  På valg, genopstiller 
Susanne Halken, FAS, valgt 2005  På valg, genopstiller 
Karen Taudorf, FAS, valgt  2005  På valg, genopstiller 
Henrik Simonsen, FAYL, valgt 2005  På valg, genopstiller ikke 
 
Tilforordnede medlemmer: 
Kirsten Holm,  



Thomas Hertel, 
Thomas Balslev 
Lene Lavard, hovedkursusleder  På valg Deleted: ¶


