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Punkt Emne Ansvar 

1.0 Formalia (10.00-10.10) 

1. Valg af dirigent SK 

2. Valg af referent JK 

3. Godkendelse af dagsordenen; Godkendt 

4. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2014 Godkendt 

 

 

2.0 Specialisteksamen (SK, JK) (10.10-10.50) 

Den fremsendte reviderede tekst har været forelagt DOS 

bestyrelsen, og der er enighed om, at man i teksten skal 

være omhyggelig med ordvalg og undgå brugen af ordet 

”eksamen”.  

Det er målet at kursisterne skal have bestået en posttest, 

evt. ved gentagelse af posttesten, såfremt denne ikke kan 

godkendes i første omgang, for derefter at få en 

underskrift i logbogen og dermed opnå autorisation fra 

Sundhedsstyrelsen. Det besluttes, at der skal vælges et 

kursus for at prøve modellen af. Det besluttet endvidere, 

at der skal arbejdes med evaluering via en pilotmodel.  

Så der skal: 

1) vælges et specialespecifikt kursus til pilot 

2) opstilles hvorledes vi kan evaluere post-testens impact 

på viden 

3) formuleres test spørgsmål 

 

Det aftales at årets traume kursus i september benyttes 

som pilot kursus..  

Test spørgsmålene formuleres af MB, SK, JK samt ABC.  

 

 

3.0 Ny ansættelsesprocedure til HU (MB) (10.50-11.20) 

Herunder brev fra Ansættelsesudvalg, Region Øst 

• Har Region Øst indgivet forslag til 

ansættelsesprocedure? 

• Hvem kan tage til ansættelsessamtaler i Øst? 

I udvalget sidder; fra Øst Thomas Lind, fra Nord Hans 
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Punkt Emne Ansvar 

Peter Jensen og fra Syd Georg Kajlaa. Derudover sidder Per 
Wagner og Michael Brix med. 

Udvalget har valgt, at kursisten ved ansættelsessamtalen 
indleder med at beskrive sig selv og uddybe sin ansøgning. 
Kursisten medbringer desuden egen case. Det er herefter 
udvalgets opgave at evaluerer casen/kursisten via et 
interview baseret på de syv lægeroller. Alle medlemmer har 
accepteret denne skabelon. UDDU accepterer ligeledes denne 
model. 

Det besluttes at MB, efter sin udtrædelse af DOS, sidder 
som repræsentant i alle tre ansættelsesudvalg, for at 
sikre ensartetheden. PW tager til ansættelsessamtaler i 
Øst i dette efterår.         

4.0 Hvidbog til specialespecifikke kurser (PWK, NB, MF, SM) 

(11.20-11.50) 

Sideløbende med udvalgets arbejde, har sundhedsstyrelsen 
udarbejdet deres hvidbog til kurser. Udvalget er bekendt 
med denne hvidbog, der er benyttet som inspiration.  

Udover arbejdet med de pædagogiske undervisningsmetoder, 
arbejder gruppen ligeledes med en nytænkning af 
kursusrækken samt sammensætningen.  

Gruppen har næste møde fredag den 22.08.2014. Hvidbogen 
skal være godkendt inden UDDUs næste møde. Hvidbogen skal 
derfor være UDDU i hænde medio september.  

 

5.0 Uddannelsessymposium DOS kongressen 2014 (MB, PWK, SK) 

(11.50-12.15) 

Arbejdsopgaverne ligger defineret:  

“Ortopædkirurgisk uddannelse: et blik ind i fremtiden” 
 
08.30 - 08.40 Ny procedure for ansættese i 
hoveduddannels v/overlæge MB 

08.40 – 08.55 Nye tiltag for de specialespecifikke 
kurser  v/ hovedkursusleder PW 

08.55 – 09.10 Evaluering og test af 
uddannelsessøgende læger  v/ overlæge SK 

09.10 – 09.30 Diskussion: 20 minutter 
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Punkt Emne Ansvar 

6.0 Frokost 12.15-13.00 

 

 

7.0 Inspektorkorps (MB) (13.00-13.20) 

• Vedhæftet til dagsordnen er en liste med mulige 

inspektorer. Der skal tages kontakt til mulige 

kandidater og laves indstilling til SST. Punktet 

haster idet inspektorkorpset er tyndt i Region Nord 

og Øst. 

Listen drøftes og godkendes. MB tager kontakt til de 
nævnte inspektorer.  

 

 

8.0 E-kursus manual (SK). (13.20-13.30) 

• DOS bestyrelsen har ønsket opdateret E-kursus 

manual, se vedhæftede. 

DOS bestyrelsen har fået en forespørgelse angående 
afholdelse af E-kurser, med mulighed for 
underskudsgaranti. DOS har godkendt at der kan afholdes E-
kurser, med mulighed for støtte fra DOS. Kurset skal dog 
godkendes af DOS før kurset kan afholdes.  

 

9.0 Specialespecifikke kurser (PW) (13.30-13.45) 

Kurserne for 2015 er snart klar til udmeldelse. 
Kursisterne 2014 har som tidligere haft mulighed for at 
indsende ønsker til deres kursusrække. Ca. 50% har taget 
imod denne mulighed.  

PW vil igen foreholde sundhedsstyrelsen muligheden for at 
lave fælles udbud for forplejningen. Dette ville sikre; 1 
lette arbejdsgangen for delkursuslederen, 2 sikre niveauet 
af forplejningen.  

Mulighederne for tværfaglige kurser i fremtiden 
diskuteres. Dette kunne evt. være i samarbejde med 
anæstesien.  

 

 

10.0 Enquete om kvindeligt fravalg af ortopædi (NB, MF) (13.45-

14.15) 

• DOS formand, Søren Overgaard, er blevet kontaktet 

fra Dagens Medicin med anmodning om at kommentere 

det faktum at kun 14 % af speciallægerne er kvinder. 

DOS bestyrelsen ønsker, at UDDU påtager sig opgaven 

med at udarbejde en enquete for at afdække, om der 
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er et rekrutteringsproblem blandt kvinder.  

• Materiale fra tidligere fokus interviews er 

rundsendt af NB. 

• Se vedhæftede mail-korrespondence fra før 

sommerferien. 

Udvalget har tidligere behandlet dette spørgsmål. 
Rapporten herfra sendes til DOS. UDDU finder for nuværende 
ikke behov for at gentage dette arbejde.   

11.0 Elektronisk logbog forventes klar juni 2015, se vedhæftede 

bilag. (14.15-14.20) 

Denne ligger til godkendelse i sundhedsstyrelsen.  

 

12.0 UDDU valg, inkl. valg af HU-repræsentant (14.20-14.30) 

JK sender opslaget til PW som sender ud til kursisterne. 
Herefter forestår JK valghandlingen.   

Der er desuden valg til to speciallæge poster samt den 
yngrelæge ansvarlige. 

 

13.0 Næste møde: Tirsdag 21. oktober kl 17.30-19.30 i 
forbindelse med DOS kongressen.  

Der skal bestilles bord: SM, NB og JK 

 

14.0 Evt. 9. oktober er der karriere dag. Der skal forespørges 
om der må foregå samarbejde med industrien.  

Næste uddannelsesdag ligger fredag den 8. Maj 2015. Det er 
UDDUs håb og råd, at YODA ligger deres forårsmøde den 9. 
Maj.  

 

 


