
Indlæg ved Tematime "Hvordan får jeg jobbet?" i Tutorcentret, 
Undervisningsbygningen, Hvidovre Hospital, den 22.3.13. 
Noter til mødet v/ Morten Schrøder, Intro-læge på Børneafdelingen 2012-2013 
 
 
Målrettet mod pædiatri siden kandidatgrad i 2009:  
Udskyder KBU i 2 år for 1, at prøve pædiatrien af 2, at forske. 
Søger pæd-uklass. og får ikke stillingen > i stedet 5 mdr. intern medicin på Herlev Hospital. 
> Gentofte pæd. afd. fra 1. jan. 2010 (uklassificeret, 15 måneder sv.t. 9 måneders fuldtid) 
 
Første MMI-info-møde i 2010: Klarhed omkring prioritering > bredt funderet indenfor de 7 lægeroller 
(ikke udelukkende fokus på medicinsk ekspert og akademiker). 
 
2011-2012: Deltagelse i pæd-forum-møder, EPLS-kursus, arrangering af frivillige selvarrangerede 
pædiatrisk kliniske ophold på RH. MMI-møde igen. Tilmelde søgerobot på lægejob.dk. 
 
Under KBU på Hvidovre, opsøger uddan.overlæge Juri Pedersen og led.overlæge Klaus Børch for at 
stikke en finger i jorden... 
 
2012: Søge I-stilling: 
...Overordnet guide er Klaus Børch's ord fra den uformelle finger-i-jorden-samtale: “Målrettet og 
langvarig dokumenteret interesse for pædiatrien. Erfaring er ikke afgørende - I kommer her for at lære 
pædiatri, ikke kunne det fra starten” (igen, potentiale mere end erfaring, ligesom MMI lægger vægt 
på). 
 
På DPS' Børnedage i foråret 2012 fandt jeg et tomt lokale, og brainstorm på inspirationen fra den 
pædiatriske smeltedigel: 
 
Læs Pædiatri-målbeskrivelse/fagbeskrivelse. 
 
Læs DPS-sider om hvad pædiatri er. Læs målsætninger for I-uddannelsen. 
 
Hvorfor vil jeg gerne være pædiater?!: 
Børn er livsbekræftende, sejlivede, med stærkt mod og sjove! 
Aldersdefinet vs organdefineret 
Bredt, men samtidig mulighed for 'fuld dybde' 
Pædiatere er dygtige og samvittighedsfulde, samt høj faglig standard 
Tværfaglighed/samarbejde 
Patient/familie-orienteret vs diagnoseorienteret 
 
Mål med intro-ansættelse: 
Medicinsk ekspert: ydmyg tilgang, kendskab til egne begrænsninger og tydeligt signal om stor 
åbenhed, men... 
...fokus på videreudvikling af medicinsk ekspert: Mellemvagt senest efter ca 6 mdr.? Ambulant arbejde 
prioriteres gerne - fx superviseret specialamb?? 
Medicinsk ekspert: Udbygge kliniske færdigheder, især indenfor akut pæd og neo. >> EPLS-
instruktør?? 
Akademiker: Forskning inkl. forskertræning (kurser, konferencer, etc.). 
Leder/adm.: skemalægger, kvalitetsarbejde, planlægge undervisning i afd. 



Samarbejder: tværfaglige grupper, poster i videnskabelige foreninger (fx udvalg i YP eller DPS), TR. 
 
Ansøgning + CV: 
 
Ansøgning på maks. 1 A4-side 
Opbygget omkring de 7 lægeroller, både ansøgning og CV. 
Hemmingway: Show it, don't tell it ! 
Vis dig selv, personlighed (NB svær balance!): Fx kulturformidling til børn, 
NGO/velgørendehedsarbejde i Palæstina/Zambia/Uganda, musiker...kommunikator, samarbejder, 
leder... 
Skriv hvorfor jeg søger på netop denne afdeling. 
Få min far (kommunikationsmand) til at læse korrektur. 
Medbring dokumentation til samtalen: CD'ere, Kamelkaravane/FKN-materiale, udtalelser, etc. 
 


