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1. Indledning 

Specialet pædiatri er beskrevet i målbeskrivelsen(www.sst.dk), hvor også speciallægeud-
dannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannel-
sesforløb understøttes ved anvendelse af den elektroniske logbog: www.logbog.dk 

Relevant materiale findes desuden på: http://paediatri.dk/hoveduddannelse.  

I den elektroniske logbog samt på DPS hjemmeside findes adgang til målbeskrivelse, rele-
vante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt ske-
maer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der 
er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse.  

 

1.1 Generel beskrivelse af pædiatrien  

Pædiatrien omfatter diagnostik, behandling og kontrol af medfødte og erhvervede lidelser 
og afvigelser fra normal funktion i barnealderen, dvs. fra fødslen til overstået pubertet. Om-
rådet adolescensmedicin hører også naturligt til det pædiatriske speciale. Pædiatrien om-
fatter foruden diagnostik og behandling også rådgivning vedr. børns psykiske og fysiske 
udvikling samt forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser.  

Specialet pædiatri er i modsætning til de fleste andre medicinske specialer aldersdefineret 
og ikke organdefineret. Det betyder, at pædiatri er et meget bredt fag, der kræver tæt sam-
arbejde med mange andre lægelige speciale og sundhedsprofessioner, med andre pædi-
atriske afdelinger samt med regionale og kommunale instanser. De fleste funktioner inden 
for pædiatri varetages således I tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner.  

I Danmark udøves pædiatri både i den primære og sekundære sektor og i den kommunale 
sundhedstjeneste for børn og unge. I 2020 havde Danmark 819 registrerede speciallæger 
i pædiatri og der uddannes p.t. årligt 27 speciallæger.  

Pædiatriske afdelinger i Danmark 

I 2020 er der i Danmark 19 afdelinger med pædiatrisk funktion, heraf 6 afdelinger med højt 
specialiseret funktion (Rigshospitalet, Hvidovre og Herlev, Odense, Århus, Ålborg).  

Afdelingerne er fordelt således:  

Videreuddannelsesregion Øst (www.laegeuddannelsen.dk) 
Region Hovedstaden: Rigshospitalet, Hvidovre, Herlev, Hillerød 
Region Sjælland: Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing F.  

Videreuddannelsesregion Syd (www.videreuddannelsen-syd.dk) 
Region Syddanmark: Esbjerg, Kolding, Odense, Aabenraa 

Videreuddannelsesregion Nord (www.videreuddannelsen-nord.dk)  
Region Midtjylland: Viborg, Århus, Randers, Herning  
Region Nordjylland: Ålborg, Hjørring  

Det regionale råd i hver region har besluttet uddannelsesblokkenes sammensætning, og 
de implicerede afdelinger har internt aftalt, hvor de enkelte kompetencer i målbeskrivelsen 
skal læres. 

 

 

http://www.logbog.dk/
http://paediatri.dk/hoveduddannelse
http://www.laegeuddannelsen.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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Beskrivelse af hoveduddannelsen  
 
Formålet med hoveduddannelsen i pædiatri er at den uddannelsessøgende læge skal:  

 tilegne sig viden, færdigheder og holdninger, der muliggør helhedsbetragtninger i 
forebyggende og behandlende pædiatrisk praksis 

 kunne fungere selvstændigt som pædiatrisk speciallæge, herunder kunne varetage 
bagvagtsfunktion  

 have mulighed for at tage ansvar for egen faglige udvikling udvikle evnen til at for-
midle et fagligt budskab til kolleger og andet sundhedspersonale  

 opnå indsigt i de videnskabelige metoder, der knytter sig til det pædiatriske speci-
ale. 

 
Kurser  

Generelle kurser  

De overordnede rammer for de obligatoriske generelle kurser er fastsat af Sundhedsstyrel-
sen. Kurserne sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, pædagogik, le-
delse, administration og samarbejde.  

De obligatoriske generelle kurser som indgår i hoveduddannelsen omfatter:  

SOL 1 (Sundhedsvæsenets Organisation og Samarbejde) skal gennemføres inden for de 
første 12 måneder af hoveduddannelsen. 

SOL 2 arrangeres og søges gennem Sundhedsstyrelsen via www.sst.dk  

SOL 3 placeres i den sidste del af hoveduddannelsen.  

SOL 1 og SOL 3 afholdes af Region Syddanmark. Tilmelding sker via Plan2Learn  

Speciale specifikke kurser  

I hoveduddannelsesforløbet indgår 15 obligatoriske specialespecifikke kurser, såkaldte 
HU-kurser, som tilrettelægges nationalt. 

Der udpeges en hovedkursusleder samt for hvert fagområde to delkursusledere i henhold 
til Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinjer. Delkursuslederne planlægger kurserne såle-
des, at de som minimum omhandler emner, som er omfattet at målbeskrivelsen. Kurset og 
kursisterne evalueres efter hvert kursus.  

Der er afsat max 210 timer i alt til de specialespecifikke kurser. En oversigt over kursernes 
indhold og datoer for kurserne findes på http://paediatri.dk/moder-kurser/hoveduddannel-
seskurser 

Forskningstræning  

Til forskningstræning er der afsat 20 dage, som afvikles inden for de første 2-3 år efter 
start på hoveduddannelsen. Forskningstræningen består af et grundkursus inkl. et e-læ-
ringsmodul på i alt 3 kursusdage som varetages af Syddansk Universitet, efterfulgt af et 
specialespecifikt kursus i alt 17 dage. Se https://videreuddannelsen-syd.dk/de-
fault.asp?id=530740 http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm511086 

 

http://www.sst.dk/
https://rsd.plan2learn.dk/MainLogin.aspx
http://paediatri.dk/moder-kurser/hoveduddannelseskurser
http://paediatri.dk/moder-kurser/hoveduddannelseskurser
https://videreuddannelsen-syd.dk/default.asp?id=530740
https://videreuddannelsen-syd.dk/default.asp?id=530740
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Vejledning i den lægelige videreuddannelse  

Ved ansættelsen på OUH og senere den regionale børneafdeling tildeles en hovedvejle-
der, som er speciallæge i pædiatri. Under placering på neonatalfunktionen, OUH, tildeles 
neonatal vejleder. I løbet af hver ansættelse afholdes behovsbestemte samtaler med din 
vejleder. Til planlægning af samtalerne anvendes skabelon til uddannelsesplan fra logbo-
gen.  

I forbindelse med overgang fra børneafdelingen OUH til regional børneafdeling kan vejle-
der og uddannelsessøgende tage kontakt til den nye vejleder og gøre status på uddannel-
sesforløbet.  

Læger i hoveduddannelse er vejledere for introduktionslæger og læger i almen blok stillin-
ger.  

Evaluering af uddannelsesforløbet  

I speciallægeuddannelsens evaluering indgår uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvej-
ledere og daglige vejledere. Af målbeskrivelse og uddannelsesprogram fremgår det hvilke 
metoder der kan/skal benyttes til lærings- og evalueringsstrategi.  

En beskrivelse af disse metoder fremgår af målbeskrivelse og logbog. 

Evaluering af afdelingen  

Ved afslutning af dit ophold skal opholdet evalueres via www.evaluer.dk.  

Tvivlsspørgsmål vedr. uddannelsen kan altid rettes til uddannelsesansvarlige overlæge. 

2.1 Uddannelsens opbygning  

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk). Dette ud-
dannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, 
dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed 

 

 

1. ansættelse 2. ansættelse 

Odense Universitetshospital 

H. C. Andersen børne- og 
ungehospital 

Sydvestjysk sygehus i Esbjerg 

Børne- og Ungeafdelingen 

24 mdr. 24 mdr. 

 

2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organi-
sering af faglige funktioner og læringsrammerne 

Nedenfor findes kort beskrivelse af de(t) ansættelsessted(er) lægen skal ansættes på i 
denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i 
mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 
 

http://www.evaluer.dk/
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1. ansættelse:  

 

H. C. Andersen børne- og ungehospital, Odense Universitetshospital 
Link til info om OUH ansættelse 
 
 
2. ansættelse:  

 
Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding 
Link til info om SLB ansættelse 

Børne- og Ungeafdelingen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 

Link til info om SHS ansættelse: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm513147  

Børne- og Ungeafdelingen, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg 

Link til info om SVS ansættelse: http://www.svs.dk/wm328919 

http://www.sygehussonderjylland.dk/wm513147
http://www.svs.dk/wm328919


 

 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der 
angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen in-
deholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. 

Der forventes følgende progression i godkendelse af samlede kompetencer: 

20% i det første uddannelsesår 
45% i det andet uddannelsesår 
75% i det tredje uddannelsesår 
100% i det fjerde uddannelsesår 

Bemærk at kompetencerne for endokrinologi og neuropædiatri kan enten erhverves i 1. eller 
2. ansættelse afhængig af individuelt uddannelsesforløb. 
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TJEKLISTE 

 

Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

Medicinsk Ekspert 

Generel Pædiatri  

H1 
Kunne udføre målret- 
tet objektiv undersø- 
gelse af børn og unge 

Vurdere barnets udvikling: 
Fysiologisk 
Grov - og finmotorisk 
Socialt 
Sprogligt Psykisk 

Mesterlære, Superviseret 
ambulatorium, 
Fokuseret ophold i fysio- 
terapi, drøftelse af auten- 
tisk patient video case 

Vejledersamtale, 
Audit af arbejdspraksis 

X X   

H2 

Kunne udrede synko- 
pe 

Kende differentialdiagnoser 
og kunne iværksætte  

udredningsprogram 

Mesterlære Kursus Vejledersamtale X X X X 

H3 
Kunne varetage den 
lægelige omsorg for 
kronisk syge børn 

- Redegøre for de psykiske og 
sociale problemer hos børn og 
familier forbundet med lang- va-
rig eller kronisk sygdom 

- Vurdere behov, iværksætte 
og overvåge relevante lægeli- 
ge og sociale foranstaltninger 
for det kronisk syge barn og 
nærmeste pårørende. (sund- 
hedsfremmer, samarbejder) 

Mesterlære, Superviseret 
ambulatorium/følgedage i 
relevant ambulatorium, 
Deltagelse i / ansvar for 
tværfaglig konference, 360 
graders feedback Anven-
delse af videnssøgning i 
relation til patientbehand-
ling 

Vejledersamtale. 
Audit af arbejdspraksis 

  X X 

H4 
Kunne transportere 
syge børn 

Visitere barnet til transport 
Gøre barnet transportabelt 
Redegøre for relevante ni- 
veauer for monitorering Rede-
gøre for muligheder for be-
handling under transport 

Scenarietræning, Mesterlære Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr. H1 Audit 
af arbejdspraksis 

  X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

Akut Pædiatri 
H5 
Kunne varetage be- 
handling af akut svært 
syge børn 

- Varetage videre udredning, be-
handling og tværfagligt samar-
bejde ved nedenstående til-
stande. 

Mesterlære Kursus 
Case præsentation Scena-
rie træning Anvendelse af 
videns- søgning i relation til 
pati- entbehandling 

Audit af arbejdspraksis 
Vejledersamtale 
Godkendt kursus 

 X   

Praktiske færdigheder 
H6 
Kunne anlægge nav- 
levenekateter 

-Anlægge en i.v.-adgang i nav- 
len på et nyfødt barn 
- Redegøre for indikationer og 
kontraindikationer herfor 

Fantomøvelser Mesterlære 

Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr. H2 

X X   

H7 

Kunne foretage blæ- 
repunktur og anlæg- 
ge blærekateter 

- Redegøre for indikationer og 
kunne udføre blærepunktur på 
et barn under 2 år 

- Anlægge engangsblærekate- 
ter for at udtage urinprøve fra en 
pige og kunne vejlede heri 

Mesterlære Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr. H3 

X X X X 

H8 

Kunne evakuere 
pneumothorax 

- Kunne evakuere pneumotho- 
rax i en akut situation. 

- Redegøre for indikationen for 
anlæggelse af pleuradræn 

Fantomøvelser Mesterlære   Struktureret kollegial 

bedømmelse, kort nr. H4 
X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

Allergologi og pul- 
monologi 

H9 
Kunne varetage diag- 
nostik, udredning og 
behandling af allergi- 
ske og non allergiske 
sygdomme samt ast- 
ma 

- Dækkende følgende syg- 
domme: Atopisk sygdomme, 
Astma bronkiale, Astmatisk 
bronkitis, Rhinoconjunctivitis, 
Urticaria, Fødevare-, insekt- og 
medikamentel udløst aller- gi og 
Anafylaksi 

- Udvælge og fortolke allergo- 
logiske undersøgelser ud fra 
kendskab til almindelige fore- 
kommende allergener 

Kursus 

Superviseret ambulato- 
riefunktion, Mesterlære, 
Case præsentation 360 
graders feedback An-
vendelse af videns- 
søgning i relation til pati- 
entbehandling 

  Vejledersamtale 

Godkendt kursus Evalu-
ering af case præ- senta-
tion 

(X) (X) X X 

H10 
Kunne anvende lun- 
geundersøgelser og 
bronkial provokation 

- Kunne fortolke ovennævnte 
undersøgelser og resultater 

- Redegøre for metoder til un-
dersøgelse for bronkial        
hyperreaktivitet under hen- 
syntagen til barnets alder 

- Redegøre for indikationer for 
bronkoskopi, biopsi, bron- 
choalveolær lavage (BAL) og ci-
liefunktionsundersøgelser 

Kursus Mesterlære Vejledersamtale 
Audit af arbejdspraksis 

(X) (X) X X 

H11 
Kunne identificere cy-
stisk fibrose og ciliedy-
skinesi samt børn med 
kongenitte misdannel-
ser, ana- 

Iværksætte udredningspro- 
gram ved mistanke om syg- 
dommene og behandle disse i 
samarbejde med højtspeciali- 
seret afdeling 

Kursus Mesterlære 
Case præsentation Anven-
delse af videnssøgning i re-
lation til patientbehandling 

Vejledersamtale 
  Godkendt kursus      
  Evaluering af case præ- 
sentation 

(X) (X) X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbe- skrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivel sen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

tomiske misforhold og 
kronisk interstitiel lun-
gesygdom 

       

H12 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
komplikationer til 
nedre luftvejsinfekti- 
oner 

Diagnosticere og varetage 
behandling 
Atelektase Bron-
kieektasier Ab-
sces Empyem 

  Kursus  Mesteære 

Case præsentation Anven-
delse af videns- søgning i 
relation til patientbehandling 

Vejledersamtale  

Evaluering af case præ- 
sentation 

(X) (X) X X 

Børnekirurgi 
H13 
Kunne varetage initial 
behandling af børn 
med kongenitte kirurgi-
ske sygdomme 

Diagnosticere tilstanden, og 
planlægge den initiale udred- 
ning, behandling og visitation 
ved følgende tilstande:  

Analatresi 
Blæreekstrofi Di-
afragma hernie 
Duodenalatresi 
Øsofagusatresi 
Gastroskise Omfa-
locele 
Uretralklap / svær hydro- 
nefrose 

Hirschsprung 

 
Mesterlære 

Case præsentation 
Kursus 

 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus  

Vejledersamtale  

Evaluering af case præ-
sentation 

X X   

H14 
Kunne varetage initial 
diagnostik og behand-
ling af børn med akut 
abdomen samt py-
lorusstenose 

Kunne diagnosticere tilstan- 
den, planlægge den initiale 
udredning og behandling af: 
Malrotation 
Ileus 
Volvulus 

Mesterlære 
Case præsentation 
Kursus 

 
Anvendelse af videns- 

Vejledersamtale X X X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbe- skrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

  søgning i relation til pati- 
entbehandling 

     

Børneortopædi 
H15 
Kunne identificere 
børneortopædiske li-
delser 

 
Diagnosticere og viderevisite- 
re: 
Kongenit hofteluksation 
Klumpfod 
Calve Legg Perthe 
Epifysiolysis  
Skolios 

Mesterlære 

Case præsentation Foku-
seret ophold hos børne-
ortopædkirurger Kursus 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale God-
kendt kursus 

X X X X 

Børnepsykiatri 
H16 
Kunne identificere og 
visitere nævnte til- 
stande 

- Forstyrrelser i det tidlige 
mor-barn forhold 

- Gennemgribende udviklings- 
forstyrrelser 

- ADHD 

- Depression 

Mesterlære 

Tværfaglige konferencer 
Kursus 
Case præsentation  
Fokuseret ophold på 
børne/ungdoms- psykia-
trisk afdeling  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus 

 

  X X 

H17 
Kunne identificere, 
visitere og varetage 
akut behandling af 
spiseforstyrrelser 

- Identificere anoreksi og bu- li-
miske tilstande hos børn og 
unge 

- Varetage den akutte somati- 
ske behandling 

- Henvise til børnepsykiatrisk 
behandling og indgå i samar- 
bejde om behandlingen (sam- 
arbejder) 

Mesterlære Kursus 
Tværfaglige konferencer 
Fokuseret ophold på 
børne/ung-doms- psykia-
trisk afdeling  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus   X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

H18 

Kunne varetage be- 
handling af børn med 
funktionelle lidelser 

- Redegøre for funktionelle 
lidelser 
-Indgå i tværfaglig behandling 
heraf (Samarbejder) 

Mesterlære 

 
Kursus 

Case præsentation  

Tværfaglig konference  

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus   X X 

H19 
Kunne varetage akut 
behandling af suicidal 
adfærd og psykose. 

- Foretage akut klinisk vurde- 
ring og somatisk behandling 

- Varetage indikation for akut- te 
forholdsregler til beskyttel- se af 
barnet herunder kende til lov 
om tvang i psykiatrien og foræl-
dreansvarsloven 

- Foretage akut vurdering af 
selvmordsrisiko 

Mesterlære 
Case præsentation 
Tværfaglig konference 
Kursus 
Fokuseret ophold på 
børne/ungdoms- psykia-
trisk afdeling  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus   X X 

Endokrinologi 

H20 

Kende behandlings- 
principper for børn og 
unge med diabetes 

Redegøre for insulinbehand- 
lingsregimer og diætbehand- 
ling 

Mesterlære  

Kursus 
Superviseret ambulatorium 
Tværfaglig konference  
Anvendelse af videns søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

 
Audit af arbejdspraksis 

X X X X 

H21 
Kendskab til hypofy- 
sehormonerne og 
kunne udrede børn 

-Redegøre for mangel på hy- 
pofysehormoner 
- Identificere udredning af børn 
med patologiske vækst- 

Mesterlære 
Case præsentation 
Kursus 

Superviseret ambulatori- 

Godkendt kursus 
Audit af arbejdspraksis 

X X X X 



1
4 

 

 

 

Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

med vækstforstyrrel- 
ser, abnorm puber- 
tetsudvikling 

mønstre og angive indikatio- 
nerne for vækst- hormonbe-
handling 

 

- Identificere abnorm puber- 

tetsudvikling og foretage indle-
dende udrednings- program og 
redegøre for behandlingsprin-
cipperne for abnorm vækst og 
pubertet 

um 
 

Anvendelse af videns søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

     

H22 
Kunne varetage den 
initiale udredning og 
behandling af børn 
med mistænkt biny- 
rebarkinsufficiens og 
varetage behandlin- 
gen heraf 

- Identificere symptomer og 
tegn på sygdommene 

- Varetage de initiale undersø- 
gelser og behandling af biny- re-
barkinsufficiens, også hos ny-
fødte 

- Varetage ændring af substi- 
tutionsbehandling under syg- 
dom (steroidparaply) 

Mesterlære 
Case præsentation 

 
Kursus 

Superviseret ambulatorium 
 

Anvendelse af videns søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

 Godkendt kursus X X   

H23 
Kunne identificere og 
visitere børn med kon-
genitte 

- Identificere om tilstanden 
kræver akut udredning og 
behandling 

Mesterlære 
Case præsentation 
Kursus, 

Drøftelse af autentisk 

Godkendt kursus X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

genitalmisdannelser  patient foto eller video 
case 

     

H24 

Kunne varetage be- 
handling af børn med 
sygdomme i glandula 
thyreoidea 

- Identificere børn med mis- 
tænkt thyreoideasygdomme 

- Redegøre for behandling af 
hypothyreose 

- Varetage behandling af børn 
med kongenit hypothyreose 

Mesterlære 

Case præsentation 
Kursus 
Fokuseret ophold i speci- 
alambulatorium  
Anvendelse af videns søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus X X X X 

H25 
Kunne behandle børn 
med rakitis 

 

- Identificere rakitis 

- Varetage ernæringsbetinget 
rakitis 

Mesterlære Kursus Godkendt kursus X X X X 

H26 
Kunne undersøge et 
svært overvægtigt 
barn/ung 

- Udrede udløsende årsager 

- Angive væsentlige følgesyg- 
domme og komplikationer (hy-
pertension, fedtlever, type 2 dia-
betes, depression, astma) 

- Rådgive om kostomlægning 
og motion 

Mesterlære 
Superviseret ambulatorium 
Fokuseret ophold i speci- 
alenhed 

Kursus 

Godkendt kursus   X X 

Ernæring  

H27 
Kunne anvende anbe- 
falinger om ernæring 

Rådgive om alderssvarende 
kost herunder for varighed af 
fuld amning, introduktion af 
overgangskost, skemad, fast 
føde og komælk (sundheds- 
fremmer) 

Mesterlære 
  Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale 

Audit af arbejdspraksis 

(X) (X) X X 

H28 
Kunne behandle børn 

- Optage ernæringsanamnese 
og opstille udrednings- og 

Mesterlære 
Superviseret ambulatori- 

Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr. H5 

(X) (X) X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

med underernæring 
og dårlig trivsel 

behandlingsprogram for un- 
derernæring og ernærings- 
mæssige mangelsygdomme 
(kommunikator) 
- Estimere aldersrelateret 
protein- og energibehov 

um 
 

Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

 
Case præsentation 

     

H29 
Kunne varetage pa- 
renteral ernæring af 
børn 

- Redegøre for indikation for 
parenteral ernæring 

- Indlede og kontrollere be- 
handlingen 

Mesterlære 
 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale 
Audit af arbejdspraksis 

X X   

Gastroenterologi 
H30 
Kunne behandle børn 
med akut og kronisk 
gastrointestinal blød-
ning 

Varetage udredningsprogram 
og redegøre for retningslinjer for 
visitation 

Mesterlære 
Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale God-

kendt kursus 

X X   

H31 
Kunne behandle børn 
med opkast, gylp og 
refluks 

Redegøre for differential- 
diagnostiske muligheder 

Mesterlære  

Kursus 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale   X X 

H32 
Kunne behandle børn 
med inflammatoriske 
tarmsygdomme 

Varetage initialt udrednings- 
program 
Redegøre for retningslinjerne 
for visitation 

Mesterlære 
Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

H33 

Kunne behandle børn 
med malabsorption 
(herunder cøliaki) og 
kronisk diarré 

-Varetage udredningsprogram 
og behandling, 

- Redegøre for specialdiæter 

Mesterlære 

Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

(X) (X) X X 

Genetik 
H34 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
genetisk betingede 
sygdomme herunder 
kromosomsygdomme 
og metaboliske syg- 
domme 

- Undersøge et barn mhp. dys-
morfe træk og misdannel- ser 

- Planlægge initial diagnostisk 
udredning af de mest alminde- 
lige genetiske og metaboliske 
sygdomme 

- Visitere til genetisk rådgiv- 
ning og prænatal diagnostik 

Case præsentation 
Kursus 
Søgning i syndrom data- 
base 
Deltagelse i klinisk gene- 
tisk konference. 
Drøftelse af autentisk 
patientvideo eller foto 

 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale 

 
Evaluering af case præ- 
sentation 

 
Godkendt kursus 

X X X X 

Hepatologi 
H35 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
hepatitis, toksisk lever-
påvirkning og leverin-
sufficiens 

- Diagnosticere og starte initi- al 
behandling 

- Visitere til specialafdeling 

- Redegøre for indikationer, ri- 
sici og nødvendige forprøver til 
leverbiopsi 

Case præsentation 
Kursus 

 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X   

H36 
Kunne behandle børn 
med hyper- biliru-
binæmi efter neonatal-
perioden 

- Iværksætte udredningspro- 
gram 

- Redegøre for indikationer for 
visitationsregler 

Case præsentation 
Kursus 

 
Anvendelse af videns- 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

  søgning i relation til pati- 
entbehandling 

     

Hæmatologi og onko- 
logi 

H37 

Kunne behandle børn 
med anæmi, erytro- 
cytsygdomme og hæ-
moglobinopatier 

- Behandle jernmangelanæmi 

- Subklassificere øvrige for- 
mer for anæmi og redegøre 
for visitationsregler 

Kursus  

Mesterlære 
Case præsentation  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X   

H38 
Kunne behandle børn 
med patologisk hæ- 
mostase 

- Kendskab til tilstande med 
dissemineret intravaskulær 
koagulation (DIC) 

- Iværksætte initial behand- 
ling af DIC 

- Genkende det kliniske og 
parakliniske billede ved hæ- 
mofili og visitere 
Planlægge udredningspro- 
gram og behandling af immun 
thrombocytopenisk purpura 
(ITP) 

Kursus  

Mesterlære 
 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X   

H39 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
lymfadenopati 

- Redegøre for differentialdi- 
agnoser 

- Planlægge udredningspro- 
gram og behandling 

Mesterlære 
Casepræsentation  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Evaluering af case præ- 
sentation 

(X) (X) X X 

H40 

Kendskab til initial 
diagnostik og be- 

- Planlægge initial udred- 
ningsprogram 

- Redegøre for børnekræft- 

Kursus 

Klinisk ophold på børne- 
onkologisk afde- 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

handling hos børn med 
leukæmi, lym- fomer, 
solide tumorer inkl. 
CNS tumorer 

pakken og herunder kunne 
visitere til specialafdeling 

- Kendskab til overordnede 
behandlingsprincipper af on-
kologiske sygdomme. 

- Beskrive hyperurikæmi syn- 
drom og opstarte forceret diu-
rese 

ling/ambulatorium 
 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Cases præsentation 

Evaluering af case præ- 
sentation 

    

Infektion Immunologi 
Reumatologi 

 
H41 
Kunne behandle børn 
med infektionssyg- 
domme 

- Redegøre for og selvstændigt 
kunne varetage videre diag- no-
stik og behandling af oven- 
nævnte sygdomme 

- Vurdere hvornår yderligere 
udredning af tilgrundliggende 
årsager til (recidiverende) infek-
tion er indiceret 

- Kunne redegøre for diagno- 
stik og komplikationer ved in-
fektioner med Enterovirus, 
Parvovirus B19, varicella 
zoster, Epstein Barr virus, cy-
tomegalovirus, og Borrelia 

Mesterlære 
Case præsentation 

 

 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

 
Kursus 

Vejledersamtale 
 

Evaluering af case præ- 
sentation 

 
Audit af arbejdspraksis 

X X X X 

H42 
Kunne behandle børn 
med importerede infek-
tionssygdomme 

- Redegøre for diagnostik og 
behandling af de hyppigste im-
porterede infektionssyg- 
domme (malaria, TB, hepati- 
tis, gastroenteritis) 

Mesterlære 
Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus X X X X 

H43 
Kunne behandle børn 

-Kunne varetage initiale ud- 
redning af barnet med symp- 

Mesterlære 
Case præsentation 

Vejledersamtale X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

med børne- reumatolo-
giske og autoimmune 
syg- domme samt im-
mun- defekter. 

tomer fra bevægeapparatet, 
herunder juvenil idiopatisk ar-
thrit og relevante diff. diag- no-
ser 

- Kunne varetage initiale ud- 
redning af barnet med symp- 
tomer på mulig vaskulit syg- 
dom, herunder barnet med 
akut cerebral katastrofe 

- Kunne varetage initiale ud- 
redning af børn med sympto- 
mer på systemiske binde- 
vævssygdomme som SLE, 
JDM, Sklerodermi 

- Identificere børn med mulig 
autoinflammatorisk sygdom 
(genetiske febersygdomme) 

Kursus 
 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus     

H44 
Kunne varetage be- 
handling af infektio- 
ner hos immunkom- 
promitterede børn 

Iværksætte initial behandling, 
evt. i samråd med specialafde- 
ling 

Kursus 
Case præsentation  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale X X   

Kardiologi 
H45 
Kunne identificere 
børn med strukturel 
hjertesygdom 

-Identificere tegn på hjerte- 
sygdom (I) 

- Opstille undersøgelsespro- 
gram. (I) 

- Varetage prostaglandinbe- 
handling 

- Varetage initial svigtbehand- 
ling og kunne justere iværksat 

Fokuseret ophold i bør- 
nekardiologisk enhed 
Case præsentation  

Kursus 
 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale 
 

Godkendt kursus 
Vejledersamtale 

X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

 svigtbehandling i forhold til 
vægt 
Redegøre for kredsløbsfysio- 
logi og angive behandlingsprin-
cipper for TGA, Fallot, CoA samt 
univentrikulær hjerte- sygdom 

      

H46 
Identificere børn med 
endokardit 

Redegøre for risikofaktorer 
for endokardit 

Fokuseret ophold i bør- 
nekardiologisk enhed 
Case præsentation Kur-
sus 

Godkendt kursus  

Vejledersamtale 

X X   

H47 
Identificere børn med 
hjerterytmeforstyr- rel-
ser 

- Systematisk analysere EKG 
og diagnosticere almindelige 
forandringer inkl. taky- aryt-
mier og AV-blok 

- Redegøre for arvelige rytme- 
forstyrrelser med udgangs- 
punkt i Langt QT syndrom 

Fokuseret ophold i bør- 
nekardiologisk enhed 
Case præsentation Kur-
sus 

 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus  

Vejledersamtale  

Struktureret klinisk be- 
dømmelse: Kort nr.H6 

X X   

H48 
Kunne identificere 
børn Kawasakis syn- 
drom 

- Identificere og behandle børn 
med Kawasakis syndrom 

- Redegøre for de kardiologi- 
ske manifestationer, kontrol- 
program og medicinsk be- 
handling 

Fokuseret ophold i bør- 
nekardiologisk enhed 
Kursus 

 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus  

Vejledersamtale 

X X   

H49 
Kunne redegøre for 
kardielle mislyde 

- Kende årsager til kardielle 
mislyde. Fysiologiske og pato- 
logiske 

Fokuseret ophold 
Kursus 

Vejledersamtale X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

H50 

Identificere børn med 
pulmonal hyperten- 
sion 

- Varetage initial diagnostik af 
pulmonal hypertension. 

- Redegøre for udløsende fak- 
torer både neonatalt og sene- 
re. 

Fokuseret ophold i bør- 
nekardiologisk enhed 
Case præsentation Kur-
sus 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus Vejle-
dersamtale 

X X   

Nefro-Urologi  

H51 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
inkontinens og enure-
sis 

- Redegøre for indikationerne 
for invasive urodynamiske un-
dersøgelser 
Behandle inkontinens og enu- 
resis 

Mesterlære/superviseret 
ambulatorium 
Deltagelse i specialkonfe- 
rence 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejleder samtale 
Audit af arbejdspraksis 

  X X 

H52 
Kunne varetage be- 
handlingen af børn 
med urinvejsinfekti- 
on 

- Varetage opfølgningspro- 
gram, herunder profylaktiske 
foranstaltninger og samarbej- 
de med specialafdeling 

Mesterlære  

Kursus 
Superviseret ambulatorium 

Audit 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejleder samtale   X X 

H53 

Kunne identificere børn 
med proteinuri, og ne-
frotisk syndrom, hæma-
turi og glome- rulonefri-
tis 

- Varetage behandlingen af 
lette tilfælde 

- Visitere mhp. nyrebiopsi 
og/eller behandling på speci- 
alafdeling 

Mesterlære 

Case præsentation  
Fokuseret ophold i speci- 
alambulatorium  
Anvendelse af videns- 
søgning i relation til pati- 
entbehandling 

Evaluering af case præ- 
sentation. 

Godkendt kursus 

 X  X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

H54 

Kunne identificere 
børn med kongenitte 
afløbsproblemer i urin-
vejene 

- Redegøre for de hyppigste år-
sager til kongenitte urologi- ske 
afløbsproblemer 

- Rådgive om postnatal op- 
følgning hos børn, hvor der in-
trauterint er påvist afløbs- hin-
dring (kommunikator) 

Case præsentation 
 

Mesterlære Anven-
delse af videns- 
søgning i relation til pati- 
entbehandling 

Godkendt kursus X X X X 

H55 
Kunne identificere la-
bialsyneki og phi- 
mosis 

Kunne medicinsk behandle la-
bial-syneki og phimosis samt vi-
derevisitere ved behov 

Mesterlære 
Case præsentation 

Vejledersamtale X X X X 

H56 

Kunne identificere akut 
og kronisk nyre- insuffi-
ciens 

Varetage behandlingen af hy-
perkaliæmi. Kunne diagno- sti-
cere akut og kronisk nyre- insuf-
ficiens og kunne overflyt- te et 
barn med nyreinsuffici- ens til 
tertiært center med mulighed for 
dialyse 

Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus X X   

H57 
Kunne diagnosticere, 
udrede og behandle 
hypertension hos børn 

- Redegøre for indikationer for 
blodtryksmåling, kende til refe-
renceværdier samt kunne iværk-
sætte akut behandling ved hy-
pertension 

Kursus 
Case præsentation  
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus  

Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr.H7 

(X) (X) X X 

Neonatologi 
H58 
Kunne varetage præ- 
natal rådgivning ved 
præterm fødsel 

- Redegøre for visitationsreg- 
ler for præmature børn 

- Kunne informere forældre om 
præmaturitet. (kommuni- kator) 

Beskrive behandling ved 

Mesterlære 

Drøftelse af autentisk pati-
ent video case 

 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til pati- 

Vejledersamtale 

Audit af arbejdspraksis 

X X   



2
4 

 

 

 

Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

 præmaturitet og kunne rede- 
gøre for undersøgelsespro- 
gram, prognose og overlevelse 

entbehandling      

H59 
Kunne varetage den 
initiale behandling og 
monitorering af det 
præmature barn og det 
syge nyfødte barn født 
til termin 

- Vurdere barnets tilstand og 
redegøre for normalværdier for 
nyfødte for puls, BT og satura-
tionsgrænser Redegøre for in-
dikation for 
EEG og vurdere baggrundsak- 
tiviteter og kramper 

Mesterlære Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr. H9  

Vejledersamtale 

X X   

H60 
Kunne varetage er- 
næring og væske 
behandling af præ- 
mature og syge ny- 
fødte 

Kunne varetage væske- og er-
næringsbehandling af for tidligt 
fødte og syge børn født til ter-
min 

Mesterlære Kursus 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Audit af arbejdspraksis X X   

H61 
Kunne varetage be- 
handling af et nyfødt 
barn med abstinenser 

- Identificere børn med risiko 
for at udvikle abstinenser efter 
fødslen, etablere over- vågning 
og iværksætte even- tuel be-
handling 
Etablere kontakt til og samar- 
bejde med Familieambulatori- et 
vedr. den videre udredning af 
barnet (samarbejder), sund-
hedsfremmer, professio- nel) 

Kursus Mesterlære 
 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejleder samtale  

Godkendt kursus 

X X   

H62 
Kunne varetage be- 

- Kende visitationsregler til 
kølebehandling 

Kursus Mesterlære Godkendt kursus 
Struktureret kollegial 

X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder (valgt 
ud fra mulige i målbe- 
skrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode (som an- 
givet i målbeskrivel- 
sen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år 
OUH 

2. år 
OUH 

3. år Peri-
fer 

4. år Peri-
fer 

handling af et nyfødt 
barn med asfyksi 

-Etablere monitorering, opstil- le 
undersøgelsesprogrammer til 
vurdering af prognose ved let og 
svær asfyksi, samt plan- lægge 
efterkontrol 

Case præsentation Anven-
delse af videns- søgning i 
relation til pati- entbehand-
ling 

bedømmelse, kort nr. H8     

H63 
Kunne varetage be- 
handling af neonatal 
icterus 

- Tilrettelægge undersøgel- 
sesprogram og iværksætte 
behandling 

- Kunne visitere ved komplice-
ret hyperbilirubinæmi eller im-
munisering 

- Varetage undersøgelser og 
behandling ved prolongeret 
icterus 

Kursus Mesterlære 

 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale X X   

H64 
Kunne behandle børn 
med Respiratorisk Di-
stress Syndrom) (RDS) 
og transitorisk takypnø 
(TTN) 

- Diagnosticere og varetage 
den primære behandling og 
kende indikation for surfac- 
tant 

Kursus  

Mesterlære 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale 
Audit af arbejdspraksis 

X X   

H65 

Kunne varetage be- 
handling af nekroti- se-
rende enterocolitis 
(NEC) 

Diagnosticere, iværksætte be-
handling og foretage visitation 
ved NEC 

Kursus Mesterlære 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus X X   

H66 
Kunne varetage be- 
handling af neonatale 
kramper 

Varetage undersøgelsespro- 
gram, overvågning og behand- 
ling af neonatale kramper 

Kursus  

Mesterlære 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til pati- 

Godkendt kursus X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

  entbehandling      

Neuropædiatri 
H67 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
mental 
Retardering 

- Planlægge diagnostisk ud- 
redningsprogram 

- Fortolke resultaterne af un- 
dersøgelser mhp. visitering 
og/eller habilitering 

- Redegøre for samarbejds- 
partnere og deres arbejdsme- 
toder (samarbejder) 

Institutionsbesøg.  

Drøftelse af autentisk pati-
ent video case og kliniske 
fotos 

 
Kursus 

Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

Audit af arbejdspraksis 

X X X X 

H68 
Kunne varetage initi- al 
behandling af børn 
med neurokirurgiske 
sygdomme, 

- Kunne varetage og visitere 
børn med hovedtraumer 
-Genkende børn med hydroce- 
falus, myelomeningocele og en-
cefalocele samt redegøre for pri-
mær behandling og planlægge 
udredningspro- gram og visita-
tion 

Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus  

Vejleder samtale 

X X X X 

H69 

Kunne varetage den 
initiale behandling af 
cerebrovaskulære 
sygdomme, traumer 
og infektioner i spi- 
nalkanalen 

Diagnosticere, indlede akut be-
handling og visitere ved klinisk 
mistanke om medullær sygdom 
og cerebrovaskulær sygdom 

Kursus 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

 
Godkendt kursus 

X X X X 

H70 
Kunne varetage be- 
handling af børn med 
cerebral parese 

-Diagnosticere CP og planlæg- 
ge udredningsprogram mhp. 
ætiologi 

-Redegøre for typiske kompli- 

Mesterlære 
Superviseret ambulatorium 

Kursus 

Vejledersamtale  

Journalaudit 
Audit af arbejdspraksis 

X X X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

 kationer Drøftelse af autentisk pati-
ent video case Anvendelse 
af videns- søgning i relation 
til pati- entbehandling 

     

H71 
Kunne diagnosticere 
og behandle børn med 
epilepsi og ikke- epi-
leptiske anfald 

Udrede og indlede behandling 
af de almindeligste anfalds typer 

Mesterlære 
Superviseret ambulatorium 
Drøftelse af autentisk 
patient video case 
Case præsentation 
Kursus 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til pati-ntbe-
handling 

Vejledersamtale med drøf-
telse af autentisk patient 
video case, som den ud-
dannelsessøgende selv 
medbringer. 
Struktureret kollegial be-
dømmelse, kort nr. H9 

X X X X 

H72 

Kunne behandle børn 
med hovedpine 

Planlægge udredningspro- 
gram og behandling for mi- 
græne og spændingshoved- 
pine 

Mesterlære 

Superviseret ambulatorium 

Kursus 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

X X X X 

H73 
Kunne identificere og 
visitere neuromusku- 
lære sygdomme 

- Identificere børn med mis- 
tanke om neuromuskulær 
sygdom 

- Planlægge primær udredning 
Visitere til specialafdeling 

Kursus 
Drøftelse af autentisk pati-
ent video case 

 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus X X X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

 Socialpædiatri  

H74 

Kunne tage vare på 
børn udsat for over- 
greb eller omsorgs- 
svigt 

- Diagnosticere fysiske og 
psykiske symptomer, der gi-
ver mistanke om psykisk, fy-
sisk (herunder seksuelt) 
overgreb eller neglekt 

- Varetage udredning og do- ku-
mentation, herunder behov for 
beskyttelse af barnet 

- Tilrettelægge tværfaglig be-
handling af børn udsat for fy-
sisk (herunder seksuelt) eller 
psykisk overgreb eller neglect 
Redegøre for psykiatriske symp-
tomers betydning som mulige 
indikatorer for generel mistriv-
sel, herunder som re- aktion på 
forskellige former for omsorgs-
svigt 

Mesterlære Kursus 

 
Udfærdigelse af under- ret-
ninger og erklæringer Mø-
deleder ved tværfagli- 
ge/tværsektorielle møder 
Anvendelse af videns- søg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale  

Godkendt kursus 

 
Struktureret kollegial 
bedømmelse H10 

X X   

Ungdoms-medicin  

H75 
Unges biopsyko- 
sociale udvikling 

Redegøre for den bio- psyko-
sociale udvikling i ung- doms-
årene og anvende viden herom 
i det daglige kliniske arbejde 
med unge patienter 

Mesterlære Kursus Godkendt kursus  

Vejledersamtale 

  X X 

H76 

Systematisk psyko-
social ungdoms-
anamnese 

Varetage samtale og screening 
for risikabel adfærd og identi- fi-
cere psykosociale belastnin- ger 
og ressourcer (sundheds- frem-
mer, kommunikator) 

Case præsentation 

 
Kursus Mesterlære 

Evaluering af case præ- 
sentation 

Godkendt kursus 

  X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder (valgt 
ud fra mulige i målbe- 
skrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode (som an- 
givet i målbeskrivel- 
sen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år 
OUH 

2. år 
OUH 

3. år Peri-
fer 

4. år Peri-
fer 

H77 

Forældrenes rolle 
ved kronisk sygdom 
hos unge 

Redegøre for forældrenes 
skiftende rolle i løbet af bar- 
ne- og ungdomsårene ved 
kronisk sygdom 
Varetage samtaler med kro- 
nisk syge unge og deres for- 
ældre (Kommunikator) 

Kursus inklusivt rollespil Me-
sterlære 

360 graders feedback 

Godkendt kursus 

Audit af arbejdspraksis 

  X X 

Kommunikator 
H78 
Kunne kommunikere 
med børn og forældre 

- Kommunikere med børn 
med udviklingsforstyrrelser 

- Kommunikere med kom- 
mende forældre 

Mesterlære  

Kursus 
Superviseret samtale 
Scenarietræning 

360 graders feedback 

Vejledersamtale   X X 

H79 
Kunne varetage den 
vanskelige samtale 

Forberede og varetage ”den 
vanskelige” samtale med børn 
og/eller forældre 

Mesterlære  

Kursus Supervise-
ret 

360 graders feedback 
Rollespil 

Vejledersamtale   X X 

H80 

Formidle medicinsk vi-
den i forståelig / an-
vendelig form til sam-
arbejdspartnere 

Kunne kommunikere med 
tilgrænsende specialer og 
faggrupper 

Udfærdigelse af erklæ- 
ringer 

Kursus 

Undervisning af tilgræn- 
sende faggrupper  
Udfærdigelse af patient- 
informationsmateriale 
Case præsentation 

360 graders feedback 

Vejledersamtale  

Evaluering af case præ- 
sentation 

X X X X 

Sundhedsfremmer  

H81 

Kunne anvende 

- Redegøre for det danske neo-
natale screeningsprogram og 
vejlede forældre på denne 

Kursus Mesterlære Godkendt kursus  

Vejledersamtale 

X X   
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

screenings- program-
mer 

baggrund 

- Redegøre for de etiske pro- 
blemstillinger ved screening 

- Visitere patienter i særlige 
risikogrupper til relevant 
screening 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

     

H82 

Kunne vejlede om fo-
rebyggelsespro- 
grammer, herunder 
anvende forebyggel- 
sesprogrammer 

- Indgå i generelle nationale fo-
rebyggelsesprogrammer vedrø-
rende raske børn (profy- laktiske 
børneundersøgelser, vaccinatio-
ner) 

- Indgå i forebyggelsespro- 
grammer vedrørende børn med 
specifikke lidelser (allergi, dia-
betes, adipositas) 

- Deltage i opsporingen af børn 
med risiko for specifikke lidelser 

- Vejlede i forebyggelse af 
adipositas 

Kursus  

Mesterlære 

360 graders feedback 

 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Godkendt kursus  

Vejledersamtale 

X X X X 

Akademiker/forsker og 
underviser 

H83 

Kunne kritisk vurde- re 
og formidle viden- ska-
belig litteratur 

Forholde sig kritisk til viden- 
skabelig litteratur på bag- 
grund af kendskab til basal 
medicinsk statistik og viden- 
skabsetik. 
Formidle videnskabelig litte- 
ratur for kolleger 

Fremlæggelse af ny viden 
ved journal-club eller ved 
videnskabeligt møde 

Evaluering af fremlæg- 
gelse 

X X X X 

H84 

Kunne løse kliniske 
problemstillinger 

- Identificere og afgrænse en 
klinisk problemstilling 

- Formulere og gennemføre en 

Case præsentation 

360 graders evaluering 

Evaluering af case præ- 
sentation 

X X X X 



3
1 

 

 

 

Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

 strategi for løsning/belysning af 
problemet/spørgsmålet 
- Foreslå og implementere 
løsning (evidensbaseret) af 
den kliniske problemstilling 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til pati- entbe-
handling 

     

H85 
Kunne planlægge, gen-
nemføre, evaluere og 

formidle forskning 

- Formulere en videnskabelig 
problemstilling 

- Udarbejde en projektbeskri- 
velse 

- Indhente relevante tilladel- 
ser 

- Gennemføre projektet og 
sammenfatte resultaterne 

- Formidle og perspektivere 
resultatet overfor kolleger 

Forskningstræning  

Akademisk afhandling 

Godkendt forskningstræ- 
ning (dispensation v. ph.d. 
eller disputats) 

  X X 

Professionel 
H86 
Kunne opretholde og 
udvide faglig kompe- 
tence 

Vurdere egne faglige evner og 
begrænsninger og anvende 
hensigtsmæssige strategier til 
udvikling af egen kompetence. 

Kursus  

Mesterlære 

360 graders feedback 

Vejledersamtale  X X X 

H87 

Kunne sikre faglig og 
personlig integritet 

- Etablere, fastholde og afslut- 
te en lægefaglig relation til børn 
og forældre:generelt, hos børn 
med livstruende syg- domme og 
hos børn med kro- niske syg-
domme 

- Ved mistanke om overgreb 
mod barnet 

Kursus  

Mesterlære 

360 graders feedback 

Vejledersamtale  X X X 

H88 - Redegøre for børns og unges Kursus Godkendt kursus X X X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

Kunne agere i over- 
ensstemmelse med 
nationale og interna- 
tionale love og dekla- 
rationer 

(15-17 åriges) retsstilling, 
herunder tavshedspligt og 
informeret samtykke 

- Arbejde klinisk og forsk- 
ningsmæssigt i overensstem- 
melse med gældende nationa- 
le og internationale love og de-
klarationer 

- Redegøre for de vigtigste in-
ternationale konventioner der 
støtter børns udvikling og sund-
hed 

- Redegøre for de vigtigste 
danske organisationer, der ar-
bejder for børns udvikling og 
sundhed 

- Redegøre for hvilke sund- 
hedsfremmende, forebyggen- 
de, diagnostiske, behand- lings-
mæssige og kommunika- tive 
tilbud børn er berettiget til når 
de ikke er danske stats- borgere 
eller kommer hertil fra udlandet 

Fokuseret ophold på asyl-
center og adoptions- for-
midlende organisation 

     

H89 
Kunne agere i hen- 
hold til den danske 
sociallovgivning 

- Redegøre for formål og ind- 
hold i loven om forebyggende 
sundhedsordninger for børn og 
unge 

- Redegøre for principperne i 
den sociale lovgivning for børn 
og unge i Danmark: 

Kursus  

Mesterlære 

Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til pati- entbe-
handling 

Godkendt kursus 
 

Vejledersamtale baseret 
på kompetencekort 

X X X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

 -underretningspligten 

-foranstaltninger og kompen- 
sationer for børn med behov for 
særlig støtte, indgribende lidel-
ser eller betydelig og varig ned-
sat funktionsevne 

      

H90 

Kunne agere i hen- 
hold til folkeskole- 
lovgivning og PPR 

- Kende til folkeskolelovens 
overordnede mål og special- 
undervisningstilbud 

- Kende til Pædagogisk Psyko- 
logisk 

Rådgivnings formål og tilbud 

-Ved identifikation af børn med 
særlige undervisnings- behov 
kunne tage kontakt til rele-
vante myndigheder 

Deltagelse i netværks- 
møder 

Mesterlære 

 
Anvendelse af videnssøg-
ning i relation til patientbe-
handling 

Vejledersamtale   X X 

Samarbejder 
H91 
Kunne indgå i samar- 
bejde med øvrige of-
fentlige myndigheder 

Deltage i samarbejde mellem 
sundhedsvæsenet og sociale 
myndigheder, skolevæsen, po-
liti og andre 

Mesterlære 
Deltagelse i tværfaglige 
møder 
Udfærdigelse af erklæ- 
ringer 

Audit af arbejdspraksis   X X 

H92 
Kunne varetage effek- 
tiv håndtering af kon-
flikter i samar- bejdet 
med andre 

- Forståelse for og anerken- 
delse af interessekonflikter i 
samarbejdsrelationer. 

- Kende metoder til konstruk- 
tiv konflikthåndtering 

360 graders feedback Vejledersamtale X X X X 

Leder/administrator/orga-
nisator 

- Strukturere og afvikle stue- 
gang på et sengeafsnit eller 

Mesterlære  

Superviseret stuegang 

Struktureret kollegial 
bedømmelse, kort nr. 

 X X X 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som angivet i målbe-
skrivelsen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

H93 
 

Kunne varetage or- 
ganisatoriske funkti- 
oner 

ambulatorium i samarbejde 
med plejepersonale 

- Lede konference om ”pro- 
blempatienter” med henblik 
på lægefaglig og tværfaglig 
diskussion 

- Koordinere inddragelse af an-
dre specialer ved udredning og 
behandling af børn 
-Varetage teamlederfunktion i 
forbindelse med modtagelse af 
akut syge børn 

- Prioritering og fordeling af ar-
bejdsopgaver i relation til per-
sonaleressourcer, organi- sa-
toriske forhold og uddan- nel-
sesforpligtigelse 

- Instruktion i og supervision af 
andres arbejdsopgaver 

- Konstruktiv tilbagemelding 
på løste opgaver 

Fremlæggelse af patien- 
ter til konference Scena-
rietræning 
360 graders feedback 
Funktion som arbejdsle- 
der (ex. Bagvagtsfunk- 
tion) 

H11 

Vejledersamtale 
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Mål nummer og 
kompetencemål. 
(svarende til målbe-
skrivelsen) 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  

(valgt ud fra mulige i 
målbeskrivelsen) 

Kompetencevurde- 
ringsmetode  

(som an- givet i målbe-
skrivel- sen) 

Tidspunkt for forventet kompetencegodken-
delse 

1. år  

OUH 

2. år  

OUH 

3. år  

Perifer 

4. år  

Perifer 

H94 

Kunne træffe selv- 
stændige kliniske 
beslutninger 

- Varetage det fulde ansvar for 
patientbehandlingen i vagtperio-
den og på baggrund heraf med 
stor rutine kunne træffe selv-
stændige kliniske beslut- ninger 

- Afgøre hvorvidt lægen fysisk 
skal komme til stede efter op-
kald fra yngre kollega eller ple-
jepersonale 

Mesterlære 

Funktion som arbejdsle- 
der (ex. Bagvagtsfunk- 
tion) 

360 graders evaluering 

Vejledersamtale  X X X 

H95 
Kunne agere i det 
danske sundhedsvæ- 
sen 

- Forstå opbygningen af det 
danske sundhedsvæsen og på 
denne baggrund kunne vejle- 
de patienter, udnytte ressour- 
cer hensigtsmæssigt og delta- 
ge aktivt i systemets foran- drin-
ger 

- Redegøre for organisationen 
af pædiatri i Danmark 

Selvstudier Vejledersamtale  X X X 

 
 

 



 

 

3.2 Lærings- og kompetencemetoder  

Gældende for alle ansættelser ved Børne- og Ungeafdelinger i Region Syddanmark. 
For generel beskrivelse af anvendte læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder se 
venligst målbeskrivelsen: punkt 3.4 sst.dk 
 
Særligt for ”360 graders evaluering”: Alle kursister gennemgår 360 graders evaluering i 
hver af deres ansættelser 
 
 

4. Nyttige kontakter 

 
Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse https://videreuddannelsen-
syd.dk/wm532283  
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm119910 
 
Specialeselskabets hjemmeside 
www.paediatri.dk 
 
Sundhedsstyrelsen   
www.SST.dk 
 
Regionale sekretariater for lægelige videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Syd:   www.videreuddannelsen-syd.dk 
Videreuddannelsesregion Øst:    www.laegeuddannelsen.dk 
 
  

https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciall%C3%A6ger/Maalbeskrivelser/P,-q-,diatri/M_lbeskrivelse-for-p_diatri-2014.ashx
https://videreuddannelsen-syd.dk/wm532283
https://videreuddannelsen-syd.dk/wm532283
http://www.paediatri.dk/
http://www.sst.dk/
file:///C:/Users/ysi3su/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/lenemt/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.videreuddannelsen-nord.dk
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/

