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ÅRSBERETNING, UDDANNELSESUDVALGET, 2010-2011 

 
Afholdte møder 
Der har det forløbne år været afholdt 5 ordinære møder i uddannelsesudvalget, herunder et 
telefonmøde. Møderne har været afholdt i København og Århus. Udvalget har afholdt et 
heldagsmøde vedrørende den forestående revision af målbeskrivelse og logbog for 
hoveduddannelsen til speciallæge i pædiatri. Desuden har uddannelsesudvalget eller repræsentanter 
herfra bl.a. deltaget i fællesmøder med hhv. DPS bestyrelse og de ledende overlæger samt i 
Sundhedsstyrelsens temadag for hovedkursusledere. 
 
Portefølje, målbeskrivelse og logbog for den pædiatriske speciallægeuddannelse 
Der er ikke foretaget revision eller ændringer siden seneste Generalforsamling. Materialet kan 
fortsat downloades fra DPS hjemmeside, www.paediatri.dk.  
Det har tidligere været besluttet at der ikke ville blive gennemført revision af målbeskrivelse og 
logbog uden en forudgående evaluering. Imidlertid har udvalget ændret denne beslutning idet der 
forventes nye retningslinier og krav fra Sundhedsstyrelsen om udarbejdelse af målbeskrivelse og 
logbog for speciallægeuddannelserne. Revisionen er påbegyndt og forslag vil blive sendt i høring 
hos fagudvalgene. Det tilstræbes at den reviderede version af målbeskrivelse og logbog foreligger i 
god tid inden de  uddannelsessøgende påbegynder hoveduddannelsesforløb i  2012, således at 
uddannelsesprogrammerne også kan foreligge i revideret form inden uddannelsesforløbene 
påbegyndes. 
 
Fagområdeuddannelse 
Vi har det forløbne år løbende modtaget en række ansøgninger om såvel prospektiv godkendelse af 
fagområdeuddannelse som retrospektiv anerkendelse som fagområdeexpert. 
Der henvises til DPS hjemmeside for nærmere information vedrørende  fagområdeuddannelse, 
herunder udarbejdelse af uddannelsesprogrammer, procedure for ansøgning og godkendelse samt 
retningslinier for retrospektiv faområdeexpertanerkendelse. Der findes desuden en liste over 
anerkendte fagområdeeksperter, samt oplysninger om godkendte henholdsvis generelle og 
afdelingsspecifikke uddannelsesplaner for de enkelte fagområder.  
Formålet med at DPS Uddannelsesudvalg i samarbejde med Fagudvalgene skal godkende 
uddannelsesforløbene, er at sikre hensigtsmæssige rammer for uddannelsesforløb, som lever op til 
anerkendt europæisk standard indenfor de respektive fagområder. 
Det har i en årrække været muligt at ansøge om retrospektiv godkendelse af fagområdeuddannelse. 
I forbindelse med de retrospektive godkendelser, ønsker Uddannelsesudvalget igen at understrege at 
der er tale om en godkendelse af de overordnede rammer for uddannelsesforløb, og ikke af 
kvalifikationer. 
Det blev I april 2010 vedtaget af DPS Bestyrelse, at muligheden for retrospektiv godkendelse af 
fagområdeuddannelse ville blev afviklet, således at sidste frist for ansøgning om retrospektiv 
godkendelse af fagområdeuddannelse ville  udløbe i forbindelse med DPS Generalforsamling 2011. 
Dette valgte Bestyrelsen at ændre således at fristen for ansøgning om retrospektiv 
fagområdeexpertanerkendelse endeligt udløber med Generalforsamlingen 2012. 
 
U-kurser 
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Hovedkursusleder Thorkild Jacobsen og Uddannelsesudvalget og samarbejder forsat løbende om 
forbedring af U kurserne 
  
 
Forskningstræning 
Forskningstræningsmodulet afholdes fortsat nationalt med positive tilbagemeldinger. Projekterne 
vil igen blive præsenteret som postere på DPS Børnedage. 
 
Multiple Mini Interviews (MMI) 
Uddannelsesudvalget har fortsat været repræsenteret i arbejdet vedrørende videreudvikling af 
Multiple Mini Interviews (MMI) som et obligatorisk led i udvælgelsen af læger til 
hoveduddannelsen i pædiatri.  
 
Karrierevejledning  
Uddannelsesudvalget betragter det fortsat som en væsentlig forpligtelse at vi, i samarbejde med 
DPS Bestyrelse og YP, løbende at forholder os til håndtering af 4-årsreglen, overgangsperiode og 
karrierevejledning. 
 
 
Uddannelsesudvalgets sammensætning pr 1.5.2011: 
 
Ordinære medlemmer: 
Marianne Hutchings Hoffmann, valgt 2005, genvalgt 2008 (formand)  afgår pga funktionstid 
Sannie Nordly, valgt 2005, genvalgt 2008 (sekretær) afgår pga funktionstid 
Jens Peter Nielsen, valgt 2008, på valg, genopstiller 
Birgitte Boysen Kjær, (ansvarlig for fagområduddannelser), valgt 2008, på valg, genopstiller 
Jesper Brok, (ansvarlig for fagområdeuddannelser ) valgt 2010 

Mads Skipper, valgt 2009 

Thomas Hertel, valgt 2010 

 
Associerede medlemmer:  Ikke på valg 
Thorkild Jacobsen, Hovedkursusleder 
Niels Christian Kjær, PUF-lektor, Region Syd  
Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor, Region Nord    
Kirsten Holm, postgraduat klinisk lektor, Region Øst  
 
Der skal således ved DPS Generalforsamling 2011 vælges to medlemmer  til 
Uddannelsesudvalget 
 
 
På uddannelsesudvalgets vegne 
Marianne Hutchings Hoffmann 
03.05.10 


