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Introduk;onss;lling	  i	  ortopædkirurgi	  
•  9.00	  –	  9.10:	  RekruBering	  ;l	  introduk;onss;lling	  i	  ortopædkirurgi	  	  

–  ved	  1.	  reservelæge	  Marie	  Fridberg.	  

•  9.10	  –	  9.20:	  Diskussion	  

•  9.20	  –	  9.40:	  Den	  gode	  introduk;onss;lling	  
–  	  ved	  uddannelsesansvarlig	  overlæge	  Anders	  Lorentsen	  og	  intro-‐læge	  Julie	  Brandt.	  

•  9.40	  –	  9.50:	  Den	  gode	  uddannelsesuge:	  konklusion	  fra	  DOS	  uddannelsesdag	  2015	  
–  ved	  afdelingslæge	  Andreas	  Balslev-‐Clausen	  

•  9.50	  –	  10.05	  :	  Diskussion	  

•  10.05	  -‐	  10.15:	  Formalia	  ;l	  godkendt	  introduk;onss;lling	  
–  ved	  uddannelsesansvarlig	  overlæge,	  PKL,	  Susanne	  Mallet	  

•  10.15	  –	  10.20:	  Ny	  ansæBelsesprocedure	  for	  hoveduddannelsess;lling	  	  
–  ved	  overlæge	  Søren	  Kold	  

•  10.20	  –	  10-‐30:	  Afrunding	  



Ny	  ansæBelsesprocedure	  for	  
hoveduddannelsess;lling	  



Det	  er	  suverænt	  ansæBelsesudvalgene	  i	  de	  tre	  
videreuddannelsesregioner,	  som	  bestemmer	  ved	  
ansæBelse	  ;l	  HU-‐s;lling.	  

DOS	  interesser:	  

• 	  Bedst	  mulige	  kandidater,	  herunder	  også	  poten;ale	  
indenfor	  specialet	  

• 	  Gennemskueligt	  ansæBelsessystem	  

• 	  Ensartet	  (så	  vidt	  muligt)	  ansæBelsesprocedure	  imellem	  
regionerne	  

• 	  Undgå	  nepo;sme	  



2015	  -‐	  	  
1.  Ansøgere	  skal	  fremsende	  en	  case	  i	  forbindelse	  med	  ansøgning	  

;l	  HU-‐s;lling	  

2.  	  Ingen	  point-‐system:	  

•  Videnskabelig	  ak;vitet	  vægtes	  særdeles	  højt	  

•  Forskelligartet	  opera;v	  ak;vitet	  vægtes	  

•  Øvrige	  ak;viter	  (supplerende	  ansæBelser,	  kurser,	  
undervisning,	  andet)	  

3.  (Der	  kan	  fravælges	  ansøgere	  inden	  ansæBelsessamtale)	  

4.  AnsæBelsessamtalen	  har	  en	  central	  betydning	  

•  Tages	  udgangspunkt	  i	  klinisk	  fremsendt	  case,	  7	  lægeroller	  

•  Uddybende	  spørgsmål	  ;l	  ansøgning	  og	  CV	  



Prøveperiode	  2015	  

• 	  2	  ansæBelsesrunder	  i	  hvert	  af	  de	  3	  ansæBelsesudvalg	  

• 	  Gennemgående	  PKL	  og	  DOS	  repræsentant	  med	  ;l	  alle	  6	  
ansæBelsessamtaler	  

• 	  sikre	  ensartethed	  

• 	  Evaluering	  fra	  ansæBelsesudvalg	  januar	  2016	  



	  	  	  	  	  	  	  DOS	  og	  YODA	  Uddannelsesdag,	  
	  Odense,	  15.	  april	  2016	  

Vurdering	  af	  ortopædkirurgiske	  færdigheder	  og	  kompetencer	  

Ortopædkirurgisk	  forskningstræning	  	  	  	  


