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KVALIFIKATIONSKORT 5
PÆDIATRI

Under sygehusansættelserne opnås færdigheder, der udgør dele af kompetencerne i målbeskrivelsen. Kvalifikationskor-
tets punkter godkendes af vejlederne på sygehuset og det samlede ophold godkendes på sidste side af hovedvejlederen. 
Kortet fremvises til tutorlægen i praksis i forbindelse med efterfølgende godkendelse af følgende mål i den elektroniske 
logbog: 32, 33, 35, 46, 48, 49, 51, 52 og 54. 
Godkendelsen foretages af tutorlægen i forbindelse med relevant gennemgang af den pågældende kompetence sammen 
med uddannelseslægen ud fra en almenmedicinsk vinkel. 
Den anvendte kompetencevurderingsmetode fremgår af målbeskrivelsen.

På sygehuset skal der gives feedback og foretages kompetencevurdering ved hjælp af kompetencevurderingsskemaet 
(skema F).  Efter tilfredsstillende kompetencevurdering underskrives skemaet af vejleder ud for den relevante problem-
stilling eller færdighed.

Uddannelseslægen skal have deltaget i behandling af akut syge b�rn, herunder udarbejdet initial 
behandlingsplan samt formidlet vurdering til barn og forældre af mindst 8 b�rn indenfor mindst 4 
af de medicinske eller kirurgiske problemstillinger:

Uddannelseslæge

Urinvejsinfektion

Problemstilling Patientidentifikation Godkendt kompetence

Luftvejsinfektion

Dehydrering

Bevidsthedssvækkelse

Kramper

Dato og underskrift

Akut abdomen

Det febrile barn under 3 år

Anden alvorlig infektionsygdom

Kun køn og fødselsdato
må anføres nedenfor
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Uddannelseslægen skal have deltaget i nedenstående 
administrative færdighed:

Deltaget i visitation af henvisninger fra almen praksis

Færdighed Godkendt Dato og underskrift

Godkendelse af kvalifikationskort:

Kvalifikationskort godkendt af Dato, stempel  og underskrift

Uddannelseslægen skal have deltaget i behandlingen af ikke-akut syge b�rn, herunder 
udarbejdet initial behandlingsplan samt formidlet vurdering til barn og forældre for hver 
af f�lgende problemstillinger:

Mave- og tarmsymptomer, samt
afføringsændringer

Problemstilling Patientidentifikation Godkendt 

Urogenitale symptomer

Hjerte- og lungesymptomer

Neurologiske symptomer 

Trivselsproblemer

Dato og underskrift

Lidelser i bevægeapparatet

Astma og allergi

Uddannelseslægen skal på tilfredsstillende vis have trænet  de 
nedenfor nævnte kliniske færdigheder:

Informere og instruere børn og forældre i korrekt brug af div. inhalationsmedicin

Færdighed Godkendt Dato og underskrift

Kende indikation for og kunne udføre og fortolke lungefunktionsundersøgelse

Kunne anvende vækstkurver, herunder kunne tolke og handle på resultatet

Kun køn og fødselsdato
må anføres nedenfor


