
Referat af UDDU mødet d. 14. juni 2010 kl. 16 
i Odense med deltagelse af PKL/PUF. 
 
Tilstede:   
Niels Wisbech Pedersen, Søren Kold, Hans R.I. Jørgensen og Henrik Palm 
 
Grundet sen flytning af mødedatoen havde følgende ikke mulighed for deltagelse:   
Per Pallesen, Per Wagner, Michael Brix, Inge Togo og Thomas Lind  
 
 
Dagsorden 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Evaluering af Uddannelsesdagen, Dalum Landbrugsskole, specielt med input fra PKL/PUF. 

Forslag til emner næste år. 
3) Specialeplanen – sidste nyt (NWP) 
4) Porteføljen I-uddannelsen (TL) 
5) Revision af målbeskrivelsen for HU (TI) 
6) Fase IV ”målbeskrivelse” (NWP) 
7) Hjemmeside og PKL funktionen (IT) 
8) Udkast til Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse ved prøveansættelse af udenlandsk uddannede 

læger på specialistniveau i specialet ortopædkirurgi (SK, TL m.fl.) 
9) Referat UDDU-møde Århus 
10) Kommende symposier ved DOS-møder MB 
11) Orthopaedic Surgery Continuing Medical Education (CME)  Link på hjemmesiden (NWP) 
12) DMS - Offentliggørelse af resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen om efteruddannelse 

(NWP) 
13) EBOT/UEMS Tartu maj 2010 (NWP) 
14) Nyt fra hovedkursuslederen PW 
15) Eventuelt 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Dagsordenen godkendt. 
 
 
2. Evaluering af Uddannelsesdagen, Dalum Landbrugsskole, specielt med input fra PKL/PUF. 

Forslag til emner næste år. 
o Dagen var meget vellykket, dog få deltagere og gentages næste år, i april / maj 2011.  
o Forventede emner:   

o Fælles Akut Modtagelse (FAM/FAME), herunder: 
 Opbygning (med+kir, traume, enkelt/fler-dags, logistik, amb.?) 
 Bemanding, (basis, intro, hovedudd., speciallæger?) 
 Uddannelse (kirurgica minor, opnåelse af I og HU målbeskriv.?) 

o Fokuserede ophold i ortopædkirurgiske subspecialer, da speciale planen kunne 
nødvendiggøre flere af disse.  

o Procedure for HU ansøgning, inkl. vurdering/rangering. 
o De nye I og HU målbeskrivelser. 



o Der vil blive annonceret på hjemmeside og via e-mail til afdelingsledelser og udd. ansv. 
ovl. med forventning om at alle afdelinger deltager med min. én deltager. 

o UDDU overvejer relevante oplægsholdere, som skal inviteres senest sidst på efteråret, fx 
fra Holbæk og Kolding, som er langt med FAM, eller Dorte Quested fra udd. sekr. syd. 

 
 

3. Specialeplanen – sidste nyt. 
o Specialeplanen forventes tilrettet ud fra DOS indsigelser. NWP gennemgik ændringerne 

i et uddannelsesmæssige perspektiv, herunder forudses færre problemer med fx idræt, 
ryg og børneortopædi. UDDU og PKL/PUF forventer, at de enkelte udd. ansv. ovl kan 
tilrettelægge hoveduddannelsesforløbene, så I og HU målbeskrivelserne opfyldes.  

 
  

4. Porteføljen I-uddannelsen 
o Punktet udsættes til næste UDDU møde. 

 
 

5. Revision af målbeskrivelsen for HU 
o Revisionen er i gang, forventet færdiggjort i september, til UDDU og senere DOS 

bestyrelsens godkendelse. Derefter sendes den til SST. 
 

 
6. Fase IV ”målbeskrivelse”  

o NWP har lavet en vejledning til fagselskaberne, så disse kan beskrive de forventninger, 
som er til den uddannelsessøgende i Fase IV, til uddannelses stedet, som tilbyder 
ansættelse i Fase IV, samt til ansættelsen af en fagområde specialist efter Fase IV 
(overlæge vurdering).  

o Vejledningen blev diskuteret, herunder 
o Sprogbrugen, hvor der er anbefalinger og ikke krav, ej heller om tid/antal op. 
o Opdelingen i hoved, regional og højt specialiseret funktion. 
o Specialeplanens konsekvenser for uddannelsen i fase IV 
o Regionernes kvalitetsstandard for ansættelse  

  
 
7. Hjemmeside og PKL funktionen 

o PKL funktionen skal gøre mere kendt, hvorfor der skal en beskrivelse og en henvisning 
på hjemmesiden.   

 
 

8. Udkast til Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse ved prøveansættelse af udenlandsk uddannede 
læger på specialistniveau i specialet ortopædkirurgi 
o Emnet blev meget grundigt diskuteret. MB har udarbejdet et oplæg ud fra HU kravene, 

men mødet fandt, at de udenlandske læger i princippet skal have samme kompetencer 
som danske læger opnår i HU, ud fra målbeskrivelsen for HU. Alternativet er accept af 
A og B-læger. SST/ministeren beder de medicinske selskaber inkl. DOS om at acceptere 
sådan et kompromis, for at flytte ansvaret, idet SST ikke selv kan gennemskue de 
speciallægeautorisationer, 3. landes læger møder frem med – og hvordan skulle DOS så 
kunne det. Desuden ansættes disse læger kun et sted i 6 måneder, hvilket umuliggør en 
"komplet" uddannelse indenfor fagområderne.  

  



 
9. Referat UDDU-møde Århus 

o Er godkendt ved den vanlige 14 dages frist via e-mail. Den formelle godkendelse 
udsættes til næste UDDU møde. 

 
 

10. Kommende symposier ved DOS-møder 
o Udsættes til næste UDDU møde. 

 
 
11. Orthopaedic Surgery Continuing Medical Education (CME) 

o CME point systemet bruges i mange lande. Fordele og ulemper blev diskuteret. 
Argumenterne er velkendte fra den generelle diskussion om tests og evaluering, 
herunder om udenlandske læger i Danmark, målbeskrivelser, posttest ved HU kurser, 
anbefalinger for Fase IV, og endelig eventuelle fremtidige overvejelser om specialist 
eksamen og EU (EBOT/UEMS) harmoniseringer. 

 
 
12. DMS - Offentliggørelse af resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen om efteruddannelse 

o Kommende artikel i Ugeskrift for Læger viser, at >50% af al efteruddannelse er 
sponseret af firmaer. Dette blev diskuteret, herunder at alternativet ville medføre 
betydelig øget offentlig støtte. Emnet er vigtigt og bør diskuteres yderligere i UDDU. 

 
 

13. EBOT/UEMS Tartu maj 2010 
o NWP orienterede. 
 
 

14. Nyt fra hovedkursuslederen PW 
o Udsættes til næste UDDU møde. 

 
 

15. Eventuelt  
o Intet 

 
 

 
Som referent:  
Henrik Palm 


