
 
 Emne: Dato for møde: Side 

Referat af møde i UDDU 2013.08.30 1/4 
Referent: Udfærdiget dato : Mødested 

Jakob Klit   
Tilstedeværende:  
Niels Wisbech Petersen, Michael Brix, Steen Olesen, Naja Bjørslev (via 
Skype), Per Wagner Kristensen, Jakob Klit 

 
 
Punkt Emne Ansvar 

1.0 Formalia 

• Valg af ordstyrer: NWP  

• Valg af referent: JK  

• Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.  

 

 

2.0 • Godkendelse af referat fra UDDU mødet d. 31. marts 

med gennemgang af bullits: Godkendt.  

 

 

3.0 • Spørgeskema til UAO om UDDU’s funktion. Fremlæggelse 

af resultatet  

• Fremstillings metoden diskuteres, og det aftales at 

der ved næste bestyrelsesmøde præsenteres et referat 

som kan sendes ud til UAO og repræsenteres på 

hjemmesiden.   

 

4.0 • Karrieredage efteråret 2013 (MB) 

• NB står for den i region øst i oktober. Se 

desuden nedenfor.  

• MB står for det i region syd i september. 

• Der er ikke endnu overblik over region nord. NW 

tager kontakt til region Nord 

 

5.0 • Rekruttering og kønskvotering. Opfølgning – 

hvordan kommer vi videre? (NB og JK) 

• Referatet kan lægges på hjemmesiden som 

inspiration, samt rundsendes til UAO, lektorer, 

professorer, samt andre interessenter. (NB) 

• Karrieredagen afholdes sammen med YODA. Der 

laves fælles folder, som kan benyttes i alle 

regioner. 
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• Der skal fokus på rekrutering via FAME’erne 

rundt omkring i landet. Dette kan gøre via 

opslag, møde, den UAO eller yngrelæger på den 

ortopædkirurgiske afdeling. Der bør laves en 

flyer evt. den fra Karrieredagen. Denne kan 

rundsendes og gør opmærksom på at man er 

repræsentant for sit speciale.   

• Emnet bør komme op på hvert møde. Hvor vi 

vender forløbet og koordinationen mellem, 

universiteter, UAO, FAME’er, YODA osv.  

• Kan målbeskrivelsen for introlæger opfyldes, 

når man ikke er i skadestuen mere? 

Målbeskrivelsen skal gennemgås, ved næste møde.    

6.0 • Arbejdsgruppe til vurdering af behovet for en 

specialisteksamen. (NWP) 

• Gruppen mangler tre møder: 

1. Der kommer en ny rapport om evaluering af de 

øvrige læge roller (ud over ekspert rollen). 

Dette skyldes det manglende kendskab til 

evalueringsmetoderne. For at denne gruppe kan 

komme videre, mangler denne rapport.  

2. Gruppen skal på studietur til den engelske 

eksamen i november.  

3. I oktober holdes møde med en repræsentant fra 

den svenske specialisteksamen (frivillig). 

• Det vurderes at udvalget kommer med sin 

anbefaling efter disse tre møder.    

 

7.0 • UDDU’s fremtidige sammensætning. DOS forslag 

til generalforsamlingen (NWP) 

• Den fremtidige sammensætning øges med et medlem 

udpeget af YODA. Funktionsperioden er tre år. 
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Dette kan give stemmelighed, i så tilfælde 

tæller formandens stemme for 2. Ændringen 

kræver en vedtægtsændring og skal derfor 

godkendes på DOS generalforsamlingen.   

8.0 • Symposium. Fase IV. DOS kongressen. FAYL’s 

afbud (NWP) 

• 10 minutter oplæg fra Niels Wisbech, Lisbeth 

Linz (YL), YODA repræsentant (Bjarke Wiberg), 

Ledende Overlæge (Niels Dider) repræsentant og 

derefter paneldiskussion i 20 min.     

 

9.0 • UDDU formandens beretning (NWP) 

• Godkendt 

 

10.0 • Uddannelsesdag 2014 (SO, NB, JK) 

• Datoen ligger fast. 2. maj 2014 

• Piet DeBoer har accepteret at komme. Emnet er 

Train the trainer. Øvrige emner vendes med YODA 

(NW). Det endelige program planlægges på næste 

møde.    

 

11.0 • EBOT møde Budapest 27. og 28. sept. 2013 

• Formanden for UDDU er født medlem. Det øvrige 

medlem har tidligere været en repræsentant fra 

FOS. De har dog ikke ønsket at sidde med i 

udvalget, pladsen er overtaget af Ben Duus.  

• EFFORT og EBOT ønsker at lave et fælles 

curriculum, som grundlag for fælles eksamen.   

 

12.0 • Ændring af de Specialespecifikke kurser mhp. 

udarbejdelse af Hvidbog.  

• Der indkaldes til møde først i november. 

Formand PWK, fra UDDU NB og SO. NB indkalder 

til møde. Der er endnu ikke fundet en 

deltagende PKL. UDDU (NB) tager kontakt til 
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Susanne Mallet.   

13.0 • Arbejdsgruppe til ændring af HU 

ansættelsesproceduren (PWK og MB) 

• Gruppen er godt i gang med sit arbejde. Der har 

de sidste år været nationale retningslinjer for 

ansættelser, nationale retningslinjer 

evalueringer osv. hvorfor det overrasker at 

Region øst har nedsat sin egen gruppe. Det er 

UDDUs ønske at dette arbejde ophøre, så man kan 

stræbe efter en national løsning.   

 

14.0 • Specialespecifikke kurser (PWK) 

• Der aflægges rapport af PWK. Det har forløbet 

godt det sidste år, og økonomien er på plads 

for det næste år.  

• Der er fuldt op på den høje dumpeprocent ved 

alloplastikkurset. Der har været 

tilbagemeldinger fra kursister og de UAO, vedr. 

hvad der gøres for at få kursisterne op på 

niveau.  

• Økonomien omkring kurserne diskuteres. Der enes 

om, at dette emne tages op på Sixtus mødet.    

   

 

15.0 • Eventuelt  

16.0 Næste møde 22.10.13 kl. 17.00 på SAS Radison.    

 


