
Referat af UDDU mødet d. 26. oktober 2010 kl. 8 
på Hotel SAS Radisson København  
 
Tilstede:   
Niels Wisbech Pedersen, Per Wagner, Michael Brix, Inge Togo, Thomas Lind,  
Andreas Balslev Clausen og Henrik Palm 
 
 
Dagsorden 
 
  

1)      Godkendelse af dagsorden 
2)      Godkendelse af referat 20. august 2010 Odense 
3)      Emner til diskussion med Bestyrelsen (NWP) 
4)      Målbeskrivelse HU. Gennemgang af ændringer i forhold til den gamle målbeskrivelse 

(TL/MB) 
5)      Fase IV incl. Forum for ledende overlæger (NWP) 
6)      Uddannelsesdag fredag d. 29. april 2011 (NWP) 
7)      Ændringer i afdelingernes struktur og betydningen for HU (HP) 
8)      UEMS og EBOT eksamen (NWP) 
9)      Specialedag/karrieredag medicinstuderende (HP) 
10)  Formandens beretning (NWP) 
11)  Workshop (HP) 
12)  Valg af HU repræsentant (HP) 
13)  "Optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de "Fælles Akutte Modtage Enheder" (TL) 
14)  Ultralyd i praksis (TL) 
15)  Uddannelse af ambulancebehandlere (NWP) 
16)  Læger på tværs. Kursus arrangeret af Lægeforeningens Uddannelsessekretariat (NWP) 
17)  Videreuddannelse af kiropraktorer (NWP) 
18)  Nyt om hjemmesiden herunder PKL’ers bidrag (IT) 
19)  Køreplan symposier (MB) 
20)  Nyt fra Hovedkursuslederen (PWK) 
21)  Specialespecifikke kurser incl. posttest (PWK og MB) 
22) Eventuelt 

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

1. Dagsordenen godkendt. ABC blev budt velkommen som ny hoveduddannelsesrepræsentant. 
 
2. Referat godkendt, afklaring af: 

o NWP: Vejledning for fase IV er sendt ud til fagområderne og NWP beretter om fase IV 
på de ledende overlægers stiftende møde. 

o IT har kontaktet PKL om beskrivelsen af PKL funktionen på hjemmesiden. 
o IT har rykket flere gange om specialehåndbogen. 
o Godkendelse af udenlandske læger er sendt ind. Svar afventes. 



o Meritoverførsel til HU fra hospitalsophold med forsvaret i krigszone er indsendt og svar 
afventes. 

o Kontakten mellem UDDU og YODA blev diskuteret. HU.-rep er det naturlige bindeled. 
ABC vil kontakte YODA mhp. mulighederne for en formel kontakt. 

 
3. Emner til bestyrelsen: 

o Målbeskrivelse HU (se pkt. 4) 
o Fase IV (se pkt. 5) 
o Uddannelsesdagen (se pkt. 6) 
o UEMS/EBOT, (se pkt. 8).  
o Det generelle uddannelsesniveau blev grundigt diskuteret i UDDU, som finder at det 

teoretiske niveau måske kunne øges. Andre lande har eksamensbaseret uddannelse, mens 
vi i Danmark har valgt en kompetence/tids baseret uddannelse, men har også fokus på 
andre kompetencer (de syv lægeroller). UDDU har med positivt respons indført posttest. 
Dertil ligger ansvaret for godkendelser hos de uddannelsesansvarlige overlæger, som 
måske kunne få bedre vejledning. Dertil kræver det nu mere at blive optaget til HU, 
hvilket kunne øge niveauet fremover. Emnet er højrelevant som emne til 
uddannelsesdagen. 

 
 NWP rundsender en udenlandsk eksamen til inspiration for UDDU. 

 
 

4. TL, MB, samt SK, HRI og PP (de 3 PKL) har redigeret HU målbeskrivelsen.  
o Antal indgreb er revideret og fordelt på de enkelte sektioner. 
o Kompetencekortene er ændret. 
o Fagområderne er blevet hørt og de foreløbige svar er overvejende positive, dog er 

forslaget om 5 dekompressioner diskuteret 
o HU målbeskrivelsen sendes til ny vurdering hos fagområderne og det forventes, at den 

kan vedtages til internatmødet i januar 2011. UDDU vil afsætte væsentlig tid på næste 
møde. 

 
 MB og TL præsenterer HU målbeskrivelsen på næste UDDU møde og til internat 

mødet i januar 2011.  
 
 
5. Fase IV:  

o Ligger i forlængelse af sidst bullet i pkt 3. 
o Vejledningen er sendt til fagområderne, som forventes at fremlægge deres forslag på 

internatmødet i januar 2011. 
o Der er mange interessenter (De regionale råd for lægers videreuddannelse, 

Sundhedsstyrelsen, Yngre Læger og regionerne) og der findes ikke tidsbegrænsede 
uddannelsesstillinger beregnet på fase IV uddannelse, hvilket UDDU er klar over kan 
blive en af de store forhindringer i implementeringen. Der er flere teoretiske muligheder, 
som at gøre afdelingslægestillingen tidsbegrænset, at ændre arbejdsopgaverne for 
afdelingslægen efter 1-2 år, eller at indføre et ekstra frivilligt 5. år i hoveduddannelsen.  

o NWP fremlægger overvejelserne i Forum for ledende overlæger, herunder overvejelser 
om muligheden/forslag til implementering.  

o Den videre strategi skal diskuteres med bestyrelsen, og vil blive programsat som punkt 
på fællesmødet med bestyrelsen til okt. 

 



 NWP programsætter Fase IV til internatmødet. 
 

 
6. Uddannelsesdag 29. april 2011 kl. 10-16 på Dalum Landbrugsskole. Opbygningen bliver 

som sidste år: 
o NWP har booket Dalum Landbrugsskole. 
o Fælles formiddag om den ortopædkirurgisk introduktionslæge uddannelse i FAM, 

indlæg fra ansatte i FAM fra Køge og Kolding: 
 En introduktionslæge: Opnås kompetencerne i målbeskrivelsen? 
 En uddannelsesgivende læge: Er i FAM  
 En ledende læge om organisering og logistik. 

o Fælles frokost. 
o Workshop for de yngre: ”Malleol + HU ansøgning” 

 1. Malleol frakturer: Underviser fra DOT + praktiske øvelser ved industrien. 
 2. Ansøgning om HU: Per Wagner Kristensen og Peter Toft Tengberg om: 

Ansættelsesudvalgenes opbygning, hvordan søges, formelle krav til ansøger, 
samtalens opbygning, hvad tæller, hvordan vælges etc. 

o Workshops for de ældre: ”Hvordan sikres uddannelsesniveauet?” 
 MWP: Speciallæge test fra fx Sverige. 
 MB+TL: Gennemgang af den nye intro- og HU målbeskrivelse. 
 NWP: for fase IV uddannelsen. 
 Simon Serbian: Yngre Lægers synspunkter. 
 Martin Lind: Ortopædiske speciallægers synspunkter. 
 Debat. 

o Endeligt program planlægges ved næste UDDU møde. Herefter skrives til alle 
afdelinger. Uddannelsesansvarlige overlæger og alle uddannelsesinteresserede inviteres. 
Det understreges, at UDDU forventer at alle afdelinger deltager med enten den 
uddannelsesansvarlige eller en stedfortræder.  

 
 NWP skaffer speciallæge test fra Sverige. 
 NWP kontakter Martin Lind. 
 NWP kontakter Kolding og TL kontakter Køge mhp. FAM undervisere (2 stk fra 

hvert sted). 
 ABC kontakter Simon Serbian. 
 ABC og HP planlægger workshop for yngre læger, PWK forbereder om HU ansøgn. 
 MB og TL planlægger workshop fra ældre læger. 
 IT skriver DOS Bulletin annonce, som godkendes på næste UDDU møde. 

 
 

7. Ændringer i afdelingernes struktur og betydningen for HU (HP) 
o UDDU kontaktet af læge i HU. Brevet bør dog stiles til uddannelsesregion Øst. UDDU 

vil afvente svar herfra. Dertil tage emnet op med PKL til internatmødet i januar 2011. 
 

 HP kontakter yngre læge i HU. 
 
 

8. UEMS og EBOT  
o EBOT vil bede DOS om censorer til EBOT eksamen, som er en multiple choice + 

mundtlige spørgsmål. Mest interesse blandt ikke EU borgere, som ønsker at arbejde i 
EU. Mange lande har egne eksaminer, mens Danmark har valgt ikke at have eksaminer.  



o Censoren skal indstilles af DOS. 
 

 NWP (og DOS formand?) sender svar. 
 
 

9. Specialedag/karrieredag for medicinstuderende (HP) 
o Mange hovsa løsninger i Købehavn. YODA har løftet opgaven dér i år. 
o UDDU ønsker at påtage sig den koordinerende rolle i hele landet, således at fremmøde 

sikres fremover.  
o YODA kunne blive samarbejdspartner og stille med 1-2 yngre læger hvert sted. 

 
 NWP kontakter uddannelses sekretariaterne om, at UDDU overtager dagene.   

 
 

10. Formandens beretning 
o Klar til afholdelse, UDDU havde ingen indsigelser. 
 

 NWP afholder på generalforsamlingen.  
 
 

11. Workshop: 
o HP melder klar til afholdelse, HP underviser selv i hoftefrakturer. MB har skaffet kurve. 

UDDU havde ingen indsigelser. 
o ABC skal fremtidigt overtage workshoppen, HP hjælper ABC med industri kontakt mv. 

 
 HP afholder workshoppen og oplærer herunder ABC 

  
 

12. Valg af HU repræsentant (HP) 
o HP har afholdt valgt til ny hoveduddannelserepræsentant via mailliste fra PWK. 
o ABC blev valgt med 35 stemmer mod 12 til Rasmus Nielsen og 6 til Tim Houbo 

Pedersen. Tillykke til Andreas.  
o Fremtidige valg til hoveduddannelsesrepræsentant bør afholdes via email. 
 

 
13. Optimal udnyttelse af uddannelsespotentialet i de "Fælles Akutte Modtage Enheder" 

o Se pkt 6 om uddannelsesdagen. 
 

 
14. UL i praksis 

o DOO og UL selskabet bedt om tilbagemelding, kunne blive et E-kursus, fagområderne 
bør involveres. 

 
 NWP melder tilbage. 

 
 

15. Uddannelse af ambulancebehandlere 
 

 MB videresender forespørgslen til DOT. 
 



 
16. Læger på tværs. Kursus arrangeret af Lægeforeningens Uddannelsessekretariat 

o UDDU bedt om underviser til en ny kursusrække. Emnerne bør konkretiseres. Michael 
Krogsgaard med flere har gennem år holdt et lignende kursus. 

 
 TL kontakter lægeforeningen mhp. uddybelse, som UDDU bedre kan tage stilling 

til. 
 

 
17. Videreuddannelse af kiropraktorer (NWP) 

o Emnet diskuteret med DOS bestyrelsen, se referat herfra. 
 
 

18. Nyt om hjemmesiden (IT) 
o PKL funktionen bør uddybes. Søren Kold har beskrevet det i Region Nord, som kan 

kopieres til hjemmesiden.  
o YODA er etableret og der bør fremadrettet være links på hjemmesiden mellem UDDU 

og YODA. 
o Oplæg fra karrieredagene bør lægges på hjemmesiden. 
 

 IT kontakter PKL mhp. kopiering af SK beskrivelse i Region Nord. 
 IT kontakter Web master og YODA mhp links. 

  
 

19. Køreplan symposier  
o MB fortalte om køreplanen for symposierne.  
 

 NWP spørger DOS kassereren om økonomien til symposierne. 
 
 
20. Nyt fra hovedkursuslederen PW 

o Der er nu hele 129 kursister, så PW er nødt til at overbooke med 35 kursister til hvert 
kursus. Disse fordeles med 4-4-3-2 kurser i løbet af de 4 års HU. Samlet koster kurserne 
650.000 kr. årligt. Hvert kursus får ca. 1.500 kr. pr time. 

o Forskningstrænings-kurset blev diskuteret. UDDU er imponeret over Jens Lauritsens 
indsats, fordi det er et svært kursus at afholde, dels er kursisterne forskellige i niveau og 
dels er der overlap til forskningstræningskurserne. UDDU overvejer at redefinere 
målbeskrivelsen for kurset, så det koordineres bedre. Dertil bør flere kræfter tilknyttes. 

o Traumekurset flytter fra Rigshospitalet til Odense. Dertil har rygkurset, fod/ankel og 
idrætstraumatologi været afholdt 3 gange. 

 
 PWK kontakter fagområderne mhp. ny steder til afholdelse af kurserne i ryg, 

fod/ankel og idrætstraumatologi. Fortsat tilstræbes geografisk fordeling. 
 TL kontakter øvrige kræfter, som kunne supplere forskningstræningskurset  

 
 

21. Specialespecifikke kurser inkl. posttest (PWK og MB) 
o UDDU betegner posttests som en succes efter det første års prøveperiode. 
o Posttest er et krav, skal afspejle det gennemgående, må ikke udleveres før til sidst. 
o Testene bør ensrettes mere,  



o Fagområderne skal finde nye delkursusledere ryg, børn, traume, og idræt efter dette års 
kursusrække. 

o PWK har givet listen over kurserne i 2011 til DOS webmaster mhp. hjemmesiden. 
 

 PWK kontakter delkursuslederne om posttests, herunder at PWK skal have kopi. 
 
 

22. Eventuelt: 
o ABC berettede om stiftelsen af YODA, se referat herfra. UDDU er glad for stiftelsen og 

ser frem til et formaliseret samarbejde, som supplerer og ikke overlapper. ABC er med i 
bestyrelsen for YODA og vil kunne være en fast kontakt person. 

 
 
 

De næste UDDU møde bliver: 
Fredag d. 10.12.2010, kl. 10.00 på patienthotellet på Odense Universitetshospital. 
Torsdag-fredag d. 20-21.01.2011 ved internatmødet på Hotel Sixtus i Middelfart. 
Fredag d. 11.03.2011, kl. 10.00 på patienthotellet på Odense Universitetshospital. 
Fredag d. 29.04.2011, Uddannelsesdag på Dalum Landbrugsskole ved Odense. 
Fredag d. 06.05.2011, kl. 10.00 på patienthotellet på Odense Universitetshospital. 
I forbindelse med EFORT kongressen d. 01-04.06.2011 i Bella Centret i København 
 
 
 
Som referent: 
Henrik Palm 


