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Punkt Emne Ansvar 

1.0 Formalia 

a. Valg af dirigent  

      SK 

b. Valg af referent  

JK 

c. Godkendelse af dagsordenen  

      Godkendt 

d. Godkendelse af referat fra UDDU møde april 2014  

      Godkendt 

 

 

2.0 Evalueringen af uddannelsesdagen  

Overordnet forløb uddannelsesdagen godt og bør fortsætte 
fremover i sin nuværende form i samarbejde med YODA.  

Workshoppen vedr. specialespecefikkekurser: Den vigtigste 
take home message her var, at det skal defineres HVAD der 
skal der læres på disse kurser. Herefter kan formen og 
evalueringen defineres.  

Der var igen i år flest yngre læger. For at tiltrække 
flere ledende overlæger, bør dette tænkes ind i programmet 
for 2015.  

Der skal herudover sikres næste år, at der er større 
fremmøde fra de uddannelses ansvarlige overlæger – evt. 
via kontakt til de ledende overlæger.  

For ikke at kollidere med introduktionsforløbene for 
hoveduddannelseslæger i region øst, forslås det at 
uddannelsesdagen næste år og fremover rykkes en fredag 
frem, således at den fremover ligger anden fredag i maj. 
(MF du kontakter YODA vedr. dette)  

Industrien har ønsket at Uddannelsesdagen fremover bliver 
torsdag og fredag. Dette er ikke muligt iht. afdelingernes 
drift (MF er YODA enig i dette?).  

 

MF 

3.0 

11.10-
12.15 

Specialisteksamen (SK, JK) (11.10-12.15) 

Gennem 2013 og 2014 har der været nedsat en arbejdsgruppe 
til vurdering af mulighederne og behovet for en 
specialisteksamen. Dette arbejde er udmundet i en rapport 
der omhandler fordele og ulemper ved eksamen, en 
anbefaling samt en beregning. Konklusionen kort er at der 
er plads til forbedring, dette skal dog gøres inden for de 
nuværende rammer med hensyn til kompetence evaluering. 
Denne evaluering skal indeholde post-test, progression i 
ikke kliniske færdigheder samt øget fokus på den nuværende 

SK 
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kompetence vurdering. 

Post-test: Det forslås at der er en ny post-test og en 
evaluering af ambulatorie færdigheder efter 3., 6. og 9. 
kursus.   

Evaluering af ikke kliniske færdigheder: Der skal laves en 
video der viser hvordan dette skal foregå.  

UDDU har gennemlæst arbejdet og er enig i dets 
konklusioner.  

Holdningen fra DOS bestyrelsen er at det er et flot 
arbejde, dog finder bestyrelsen det ikke muligt at indføre 
i sin nuværende form.  

 

Svar til DOS bestyrelsen  

UDDU har gennemlæst svaret fra DOS bestyrelsen, og har 
flere uddybende spørgsmål hertil.  

For at blive speciallæge i ortopædkirurgi, skal man 
indsende logbogen (frem til side 39) inklusiv herpå 
anførte underskrifter, herudover skal der indsendes 
sundhedsstyrelsens attestations ark vedr. gennemførelse af 
specialespecefikke kurser samt kontrasigneret attestation 
fra logbogen. Ved at hænge post-testen op på det 
specialespecefikke kursus sikres det, at kursisten skal 
bestå post-testen for at blive speciallæge. Da 
kompetencekortene ligger som bilag til målbeskrivelsen er 
disse frivillige at benytte, hvorfor det fra UDDUs 
synspunkt ikke vil sikre at post-testen er bestået. Et 
enigt UDDU kan derfor ikke se hvorledes et kompetencekort 
skal kunne indarbejdes i den anbefalede model samt se 
hvordan endnu et kompetencekort skulle kunne løfte den 
teoretiske viden på området.  

UDDU er helt enig i at post-testen skal afprøves som en 
pilottestning. Forud for denne skal der besluttes hvilken 
evaluerings metode der skal benyttes.  

4.0 

12.15-
12.45 

Frokost  

 

 

5.0 

12.45-
13.15 

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

Der har i udvalget ikke været afholdt møde siden sidste 
UDDU møde. Næste møde afholdes 22.08.2014. 

Udvalgets hvidbog skal fremlægger på DOS 2014. UDDU skal 
derfor have udkastet i hænde senest den 05.09.2014 

SM 
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6.0 

13.15-
13.30 

Specialespecifikke kurser (PW)  

Da PW ikke er til stede ventes med dette punkt til næste 
møde.  

 

7.0 

13.30-
14.00 

Ny ansættelsesprocedure til HU (MB) 

MB ikke til stede. Punktet udskydes til næste møde.  

 

8.0 

14.00-
14.15 

Uddannelsessymposium DOS kongressen 2014 (MB, PWK, SK) 

SM har Hvidbogen, SK specialisteksamen og MB har 
ansættelse til hoveduddannelse. Programmet ligger fast.   

 

9.0 

14.15-
14.20 

Fase IV (SK) 

Det forslås at det på hjemmesiden ændres så FASE IV får 
sin egen fane(JK) 

Det er dog fortsat et problem med etablering af forløbene. 
På DOS 2014 hat SK fået taletid ved forum for ledende 
overlæger. Det er fortsat UDDUs holdning at Fase IV bør 
være et krav for at blive overlæge.  

JK 

10.0 

14.20-
14.25 

Inspektorrapporter: 

Viborg 

Rapporten er gennemgået. Fra UDDUs side findes ikke grund 
til kommentarer.  

Ålborg 

Der er rejst kritik af manglende uddannelse i den 
medicinske ekspert. Afdelingen har logistiske problemer 
vedr. dette, men arbejder på flere løsningsmodeller. UDDU 
afventer Ålborgs reaktion på dette. Fra UDDUs side findes 
ikke grund til kommentarer.  

 

11.0 

14.25-
14.40 

Inspektorkorps (MB) 

Der er i nord 3 inspektorer, der mangler således 4. 

Der er i nord indstillet 2 junior inspektorer 

Der er i syd 7 inspektorer 

Der mangler 3 juniorinspektorer 

Der er i øst 3 inspektorer der mangler således 4. 

Der er i øst indstillet 1 ny inspektor 

Der mangler 3 juniorinspektorer 

Korpsets sammensætning har været behandlet og der arbejdes 
på at få dette ajour ført.  

 

12.0 

14.40-
14.50 

Henvendelse fra PKL i Nord (SK) 

Forespørgelsen omhandler muligheden for, om PKL’erne kunne 
få en tættere tilknytning til UDDU. Denne forespørgelse 
behandles. Fra UDDUs side er det nødvendigt at der er et 
samarbejde i en vis udstrækning. For at etablerer et 
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formaliseret samarbejde, forslås det at de tre PKL’er 
holder et årligt møde, hvor også UDDU inviteres med. Det 
ønskes endvidere at PKL’erne deltager i ad hoc arbejde og 
arbejdsgrupper sammen med UDDU.    

13.0 UDDU valg  

Valg til HU. JK står for dette. Der sendes opfordring ud 
via PW. 

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

 

14.0 Næste møde: 18. August OUH   

15.0 Evt.  

 


