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Referat fra uddannelsesudvalgsmøde den 2/6 2014 i pædiatri  
 
Til stede: Thomas Balslev, Signe, Lisbeth Venø Kruse, Lia Mendez, Jens Peter Nielsen, 
Anette Flugt, Jesper Bek (ref.).  
 
Afbud: Sune Rubak, Britta Hjerrild, Thomas M Birk 
 

1) Godkendelse af referat fra 2013.12.02 
 
Referatet blev godkendt.  
 

2) Orienteringspunkt: Nyt fra VUS ved Jesper Bek 
 
Sekretariatet orienterede om følgende punkter:  
 

 Særlig indsats vedr. uddannelsesprogrammer  
o Charlotte Green er tovholder og kan kontaktes ift. sekretariatsbistand  

 Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel  
o Gælder nu for hele Videreuddannelsesregionen. Hospitalsenhederne er 

orienteret. Det betyder, at afdelingerne fremadrettet ikke skal give accept ift. 
lægens nye forløb, hvis forløbet blot er fastfrosset. 

 Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 
o Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ 

hjemmeside. Det gælder både de videreuddannelses-regionale og nationale 
uddannelsesudvalgsmøder. Man kan finde referaterne under Forside > 
Specialer > [Specialenavn] > Uddannelsesudvalg 

 Signering og kontrasignering af logbøger  
o En del ansøgere til HU-forløb mangler signeringer og kontrasigneringer i deres 

logbøger. YL skal få underskrevet hver enkelt kompetence, og underskriften 
skal være læselig. Kontrasignering og stempling (én per side) skal være fra 
UAO eller ledende overlæge. 

 Der er kommet nye vejledninger om (findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside):  
o Forskningstræning  
o Deltidsansættelser 

 Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/specialer
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/forskningstraening-i-speciallaegeuddannelsen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse
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o Det er vigtigt, at medlemmerne af de specialespecifikke uddannelsesudvalg 
involverer ledelsessystemet (afdelings- og hospitalsledelserne), inden der 
drøftes lægefaglige indstillinger i udvalgene.  

 
Uddannelsesudvalget drøftede endvidere omlægningen i almen medicin. Omlægningen har 
skabt en del udfordringer i forhold til antallet af AP læger på pædiatriske afdelinger.  
 
Udvalget drøftede logbog.net. Uddannelsesudvalget udtrykte usikkerhed om, hvorvidt de 
læger som allerede er i gang med deres hoveduddannelse blot skal fortsætte med logbogen 
i papirform, eller om lægerne overgår til det nye system.  
Sekretariatet oplyser, at Pædiatri overgår til det nye system 1. november 2014. Som 
udgangspunkt er det alle læger, der starter uddannelse efter denne dato.  
 

3) Som oplæg til dagens tema. TB gentager sit indlæg om kompetencevurdering, et 
pædiatrisk perspektiv, fra DSMU symposium, 2014.05.19, Vejle. 

 
Thomas Balslev fremlagde sin præsentation. Kernen i kompetencevurdering er selvstyret 
læring. YL vælger selv læringsmål ved samtalerne med hovedvejleder, og derpå tilegner og 
får godkendt de valgte kompetencer før næste samtale med hovedvejleder. Der skal lægges 
individueller uddannelsesplaner. 
 

4) TEMA: Hvad er en god vejleder? Her tænkes på daglige kliniske vejledere og 
hovedvejledere i speciallægeuddannelsen. AUH og Viborg giver et løntillæg til 
hovedvejledere, hvilket giver et naturligt fokus. Kan I-læger være hovedvejledere for 
AP-læger? AUH har valgt denne løsning. OPGAVE: Find et eksempel på god 
vejlederpraksis fra din egen afdeling, og fortæl kort om den ved mødet på mandag. 

 
Aalborg mente ikke at læringen foregår på den fremlagte måde. I Aalborg kører det mere 
ad-hoc, hvor lægerne lærer i løbet af tiden, men ikke så struktureret. Randers kører ikke 
med uddannelsesplaner. I Randers afholdes der 3 vejledersamtaler i løbet af 
uddannelsestiden.  
 
TB anbefalede individuelle uddannelsesplaner, fordi anvendelsen bygger på kendt 
læringsteori. Der læres nemlig bedst i kontekst, dvs. når man arbejder. Nogle mente at 
metoden er unødigt bureaukratisk.  
 
Her er en liste med eksempler på god vejlederpraksis, som kom frem under diskussionen: 

 
Ledelse 

A. Etabler eller fasthold flere superviserede ambulatorier 
B. Hold fast i simulation og færdighedstræning  
C. Tænk muligheder for vejledning ind i arbejdstilrettelæggelsen  
D. Aftal projektperioder. Kan sætte fokus på betydning og træning af vejledning. 

Fx: Mini-CEX. Månedens feedback’er. Brug fx diplomer, happenings, BOGERD. 
 
Hovedvejledere 

A. Brug de individuelle uddannelsesplaner. Vær opmærksom på læringsmiljøer som 
er relevante for den vejledte 

B. Vær opmærksom på det vanskelige forløb – hjælp med at sætte på sporet  
C. Vær til stede eller tilgængelig 
A. Giv feedback – inkl. anerkend gode præstationer 

 
Daglig kliniske vejledere 

A. Vær opmærksom på sikkerhed og tryghed for YL: ”stilladsering” - klæd YL på, så 
de selv kan, fx ved at sikre struktur og rigtigt udstyr samt personale 

B. Udnyt direkte supervision i ambulatoriet 
C. Demonstrer hvordan du gør (modelling) - også din kliniske ræsonnering 
D. Fasthold forstuegang og forberedelse til amb.  
E. Udnyt fælles vagtarbejde 

 
Den vejledte YL 

A. Forbered dig til ambulatorier 
B. Få en uddannelsesplan - og brug den 

 
Krav til rollen som hovedvejleder 

http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/portefoelje/kap11_udd_plan.pdf
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En hovedvejleder er en læge, der er senior i forhold til den uddannelsessøgende. Kilde: 
”Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen - Den generelle del fælles for alle specialer” 
 

5) Hvor meget skal onkologi fylde? Ved Lia. 
 
Uddannelsesudvalget drøftede onkologien i målbeskrivelsen. Fokus skal være på at opfylde 
kompetencerne i målbeskrivelsen og logbogen.  
 

6) Orienteringspunkt: Det 8. nationale forskningstræningsmodul i pædiatri er 
gennemført med evalueringsdagen 12/5 ved postersessionen, DPS Børnedage, 
Comwell Roskilde, arrangeret af børneafdelingen, Herlev. Målgruppen var 2011A og 
2011B. Fra Nord deltog: Dorte Lydum Senning og Rikke Nymark Hansen. 

 
TB orienterede.  
 

7) Målbeskrivelse 2014 er nu godkendt og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
Logbogen er i modsætning til tidligere inkluderet i selve målbeskrivelsen. Vi holder 
status over vores uddannelsesprogrammer – hvor langt er vi kommet? 

 
TB orienterede. 
 

8) Evt.  
 
Specialernes dag den 31. oktober 2014, kl. 12. Signe Elisabeth Bødker Thim deltager 
sammen med PKL Thomas Balslev.  
 
TB orienterede om forskning omkring morgenkonferencer, herunder dagens case. 
 

9. Tidspunkter for møder i 2014: Mandag den 15. september kl. 13-15. Mandag 
den 1. december kl. 13-15 (Mandag den 17. marts kl. 13-15 blev aflyst) 

 
 
4.08.2014 Thomas Balslev, postgraduat klinisk lektor, pædiatri 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/paediatri

