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Uddannelsesudvalg i pædiatri  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
12.03.2015 Mikael Vivendel Jan.vivendel@stab.rm.dk 1-30-72-196-12 

 
Referat  

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for pædiatri 
Mandag den 9. marts 2015 kl. 13.00-15.00 

Regionshospitalet, Patienthotellet, Lille Sct. Mikkels Gade 2B, Viborg 
 
Deltagere: Thomas Balslev, Anette Flugt, Lisbeth Venø Kruse, Lia Mendes Pedersen, 
Thomas Birk og Mikael Vivendel(ref.) 
 
Afbud: Ann-Margrethe Rønholt, Britta Hjerrild, Jens Peter Nielsen, Jesper Thaarup, Pawel 
Marcinski, Signe Thim og Sune Rubak 
 
 
 

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidst 
 
Referat: Referatet blev godkendt. 

 
 

2. Nyt fra VUS v/Thomas Birk 
 

Referat: Thomas Birk er afgående medlem i udvalget og erstattes af Mikael Vivendel. 
 
Thomas Birk orienterede om et nyt notat ’Administration af 6-måneders regel 
10.12.2014’ (vedlagt). Der er ikke tale om en ændring af formalia, men en 
stadfæstelse af eksisterende regler. 
Det blev fremhævet, at ansættelser som er en del af speciallægeuddannelsen som 
udgangspunkt ikke godkendes, hvis de er på under 6 måneder – barsel og sygdom 
undtaget. Dispensationsmuligheder for læger, der planlægger ansættelser i 
hoveduddannelsesforløbet på under 6 måneder, kan findes i notatet. 
 
Udvalget drøftede ligeledes muligheder for deltid for uddannelseslæger. Det blev 
fremhævet, at flere læger på deltid på samme afdeling kan give udfordringer ift. 
driften. Anmodninger om deltid kan afvises af afdelingen, hvis det ikke passer ift. 
driften.  
 

 
3. Forskningstræning v/Thomas Balslev 
 
Det 9. nationale forskningstræningsmodul i pædiatri foregår nu med internatdage i Ry 12-
13. januar og 18-19. marts, 2015. Evalueringsdagen er den 1. juni ved Børnedagene i 
Rebild. Der er i alt 20 dage til forskningstræning: Grundmodul (3), internat (2+2), 
forberedelse til internat (2), selvstændigt arbejde (10) samt evalueringsdagen (1). 
Målgruppen er læger, som startede i hoveduddannelse i 2012 (eller før). Modulet er 
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planlagt sådan, at der helst ikke skal være andre U-kurser i samme semester. Fra Nord 
deltager Ida Kangas (Her), Frederikke Kasper (Her), Louise D Vibede (Vend), Birgitte T 
Pedersen (Vib) og Lone Christina Jørgensen (Vend).  
 
Referat: Thomas Balslev orienterede. 

 
 

4. Forskningstræning v/ Thomas Balslev 
Er det svært for de yngre læger at få dage til deres selvstændige arbejde? Er det 
svær at få de yngre læger til at fortælle om deres projekter? 
 
Referat: I Ålborg har det været svært at få lægerne involveret og planlægge optimalt 
ift. dette. Udvalget drøftede de forskellige udfordringer omkring planlægningen af 
vagten i særligt vinterperioden, hvor mængden af akutte patienter lægger større pres 
på tiden til uddannelse. 
 
Herning og Viborg har ikke problemer. 
 
Det er nødvendigt at være mere opsøgende for at få de yngre læger til at fortælle om 
deres projekter. 
 

 
 

5. Forskningstræning v/ Thomas Balslev 
 

Referat: Sundhedsstyrelsen kræver individuel tilladelse fra patienter før opslag i deres 
journaler til brug for forsknings projekter. Det kan især være en hindring mod 
forskningstræningsprojekter, som ofte inddrager opgørelser af små patientserier..  
 

 
 
6. I-Kurser kort orientering v/ Thomas Balslev  
 
Referat: Afdelingerne gav et status for deres lokale kurser. 
 
 

 
7. Dagens Case v/ Thomas Balslev  
 
Referat: Ny forskning. Dagens Case er på som en nyhed på DPS hjemmeside. 
 
Mundtlig og skriftlig (bimodal)  overlevering af cases ved morgenkonference 
kombineret med ’summegrupper’. fremmer den kliniske ræsonnering generelt.  
Speciallægernes diagnostiske præcision målt med en mcq test i gruppen med bimodal 
overlevering. Der ser ud til at være behov for at fokusere mere på reservelægernes 
læring.  

 
 
8. Uddannelsesprogrammer for HU skal opdateres. Herning og Viborg går 

forrest v/ Thomas Balslev.  
 
Referat:  
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Jens Peter Nielsen er færdig med tikdsmæssig fordeling af kompetencer i 
Introduktionsuddannelsen. I-programmerne kommer snarest til godkendelse hos 
UAO. Nu redigerer JPN og TB HU-programmerne, som snart kommer til UAO. 

 
 
9. Logbog.net v/Thomas Balslev 
Logbogen er i modsætning til tidligere inkluderet i selve målbeskrivelsen, se 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Pædiatri går over til det nye system 
www.logbog.net pr 1.11.2014. Læger på den nye målbeskrivelse skal bruge 
www.logbog.net OBS: Check din adgang til www.logbog.net før mødet.  
 
Referat: Er begyndt at blive anvendt. Ikke fuldt implementeret endnu.  
Kun vejleder-login kan afkrydse fuldførte elementer. 
 

 
 
10. www.Evaluer.dk.  Opdatering. v/Thomas Birk.  

 
 OBS: Check din adgang til www.evaluer.dk før mødet.  

 
Referat: Systemet bliver brugt og tilbagemeldingerne bliver diskuteret.  
På grund af begrænset population, er evalueringerne i praksis ikke anonymiserede, 
hvilket kan have en indflydelse på besvarelserne.  
Der kan sammenlignes med andre enheder kvantitativt, og over tid.  
Med få evalueringer kan evt. meget negative forløb give store udsving. Ikke egnede 
kandidater skal identificeres tidligt, så der ikke opstår langvarige forløb.  

 
 
11. Orienteringspunkt: AMEE Glasgow, Skotland, 5-9.9.2015 v/Thomas Balslev 

 
Referat: Thomas Balslev orienterede kort om AMEE. Deltagelse kan anbefales. 

 
 
12. Orienteringspunkt: MMI 2015A foregår den 10.6.2015 i Ålborg  
 
Referat: 10. juni, Regionshuset på Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø 

 
 
13. Eventuelt  
 
Næste møder: 
 
8/6, kl. 13-15 
28/9, kl. 11-15 Temamøde: Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Karen Norberg 
deltager 
30/11, kl. 13-15 
 
NB: årets lange temamøde er flyttet fra juni til september. 
 

 
 

BEMÆRK 
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Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


