Her er det oprindelige dokument, der beskriver baggrunden for de gældende KE point, der i dette
dokument betegnes CDE – Credit.
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Krediteringssystem for deltagelse i efteruddannelse
Indførelse af livslang læring, kontinuerlig efteruddannelse eller vedligeholdende efteruddannelse er et
væsentligt skridt på vejen til kvalitetssikring af danske tandlæger. Livslang læring vil kunne krediteres ved
hjælp af et krediteringssystem.
Begrebet livslang læring anbefales af en lang række tandlægelige organisationer verden over. I Norden har
de nordiske tandlægeforeninger og Tandlægeskolen ved Københavns Universitet tilsluttet sig denne
anbefaling. I en lang række lande bl.a. Schweiz, England, USA benyttes krediteringssystemer til registrering
af licensvedligeholdelse for tandlæger. I Danmark er der endnu ingen lovformelige krav om livslang læring,
men det er sandsynligt, at det kommer. Livslang læring opdaterer tandlægernes viden gennem hele deres
erhvervsfaglige tilværelse. Livslang læring giver tandlægernes patienter garanti for adækvat behandling og
tryghed, og det forøger den enkelte tandlæges professionelle tilfredshed.
Krediteringssystemer er kendt under forskellige navne: Certificating / CDE-Credit / Continuing Dental
Education Credit/ Continuing Professional Development Records. Vi har valgt at kalde det danske system
for CDE-Credit System, og det indeholder følgende bestemmelser:
l. CDE-Credit opdeles i to kategorier:
a. Dokumenteret CDE
b. Øvrige CDE
2. Dokumenteret CDE-Credit gives til uddannelsesmæssige aktiviteter, som opfylder følgende punkter:
a. aktiviteten skal have formuleret præcise uddannelsesmæssige formål og mål
b. aktiviteten skal have formuleret et klart forventet udbytte
c. aktiviteten skal have kvalitetskontrol hvilket betyder, at den skal give deltagerne mulighed
for via evaluering at give feedback
d. aktiviteten skal kunne medføre udstedelse af kursusbeviser, som bl.a. oplyser om antal
uddannelsestimer.
3. Den øvrige CDE-Credit gives til uddannelsesmæssige aktiviteter, som ikke kan opfylde ovenstående
punkter, men som alligevel er aktiviteter, man kan lære af, implementere i sin praksis og drage ultimativ
nytte af. Det gælder både for aktuel viden og holdningsændring.
4. Eksempler på øvrig CDE er læsning af fagtidsskrifter, fagbøger, netIearning og i det hele
taget aktiviteter, der er selvstyret.
5. I al almindelighed kan der gives CDE-Credit for følgende aktiviteter, blot de opfylder
ovennævnte kriterier i punkterne 2 og 3:

a. Private studier
b. Uddannelse og efteruddannelse
c. Arbejds- og demonstrationskurser
d. Traditionelle kurser
e. Seminarer
f. Workshops
g. Konferencer
h. Symposier
l. Faglige møder i special- og særselskaber
J. Peer review og audit
k. Læsning af faglitteratur
l. Distance learning
m. Web-based learning
n. Planlægning og justering af præ- og postgraduat undervisning
o. Deltagelse i forskning
6. Hvis man kan svare "ja" til, at aktiviteten opfylder punkt 3, kan man under alle omstændigheder
registrere den som øvrige CDE. Kan man yderligere svare "ja" til at alle fire punkter i punkt 2 er opfyldt, så
kan aktiviteten registreres som Dokumenteret CDE.
7. For at opfylde kravene til årlig livslang læring er der konsensus om, at man i løbet af 5 år skal have
gennemgået 250 timers læring, hvoraf mindst de 125 timer (50 %) skal være Dokumenteret CDE.
8. For at efterleve kravet om løbende, vedligeholdende og frekvent efteruddannelse bør der stiles mod, at
der gennemføres 50 timers efteruddannelse pr. år, hvoraf mindst de 25 timer er Dokumenteret CDE.
9. Kravet om livslang uddannelse gælder alle, uanset om man er hel eller deltids ansat.
10. Der kan kun tælles 5 år bagud. Ældre registreringer er forældede.
11. Man bør registrere alle sine efteruddannelser frivilligt på dertil indrettede skemaer, således at man hele
tiden har opdateret sine CDE-Credits. Forslag til skema vedlagt. Skemaet findes på netadresserne
www.dtfnet.dk og www.odont.ku.dk
12. Man har selv ansvar for at undersøge, om den aktuelle efteruddannelse opfylder de
uddannelsesmæssige kriterier, bl.a. for at kunne registrere dem som hørende til Dokumenteret CDE.
13. Såvel indenlands som udenlands efteruddannelse kan registreres efter ovennævnte kriterier.
14. Efteruddannelse udbudt af TKU Efteruddannelsen, DTF og TNL er alle Dokumenteret CDE.
15. Bologna deklarationens system ECTS European Credit Transfer System ækvivalerer med CDE-Credit
System, idet 25 CDE-Credit-timer udgør I ECTS-Credit.
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