
Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00 
 

Patienthotellet på OUH 
 

 
Dagsorden 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Referat tirsdag d. 26. oktober med gennemgang af bullits 
3) Uddannelsesdag 29. april – status (NWP m. fl.) 
4) Symposier DOS møder (MB) 
5) Kursus i undersøgelsesteknik (TL) 
6) Fremtidig mødestruktur (NWP) 
7) Prognoser vedrørende behovet for speciallæger i ortopædkirurgi. Er der balance? (NWP) 
8) Funktionsbeskrivelser PKL/PUF. Orientering (MB) 
9) Specialedag/karrieredag (NWP) 
10) DOS møder. Initiativer fra UDDU ud over workshop (NWP) 
11) Specialespecifikke kurser (PWK) 
12) Hvordan sikrer vi at de forventede kompetencer indenfor ekspertrollen er opfyldt (NWP) 
13) Efteruddannelse-kursus i UL diagnostik sammen med DOO (NWP) 
14) Eventuelt 

 
Tilstede: Niels Wisbech, Michael Brix, Thomas Lind, Inge Togo, Per Wagner Kristensen, Andreas 
Balslev-Clausen 
 

o Referent ABC 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
o I forhold til den udsendte dagsorden var følgende punkter tilføjet 
o 12. Hvordan sikrer vi at de forventede kompetencer indenfor ekspertrollen er opfyldt 
o 13. Efteruddannelse-kursus i UL diagnostik sammen med DOO 
o Dagsorden kunne godkendes uden indvendinger. 

 
2. Referat tirsdag d. 26. oktober, afklaring af: 

o NWP rundsender kopi af amerikansk eksamen for 2. års kursister og distribuerer link 
til svensk specialisteksamen. 

o MB og TL. Arbejde med HU-beskrivelsen er i sidste fase. Afventer tilbagemelding fra 
enkelte fagområder inkl. nye kompetencekort. Arbejdet forventes færdiggjort inden 
internatmøde i januar hvor resultatet kan fremlægges.5.  

o Fase IV.  
• DOT har kontaktet MB, da de føler at der bliver for stor forskel på Fase IV i de 

forskellige fagområder og der ønskes mere målrettede retningslinjer. 
Fagområderne har forskellig sammensætning af hovedfunktioner og højt 
specialiserede funktioner, hvilket besværliggør en ensartet beskrivelser. Det kan 
blive nødvendigt med et redigeringsarbejde, således at de enkelte fagområder, står 
for det indholdsmæssige og UDDU kan så samle det og få det til at fremstå 
sammenligneligt mellem de forskellige specialer.Vil blive diskuteret yderligere på 
internatmødet i januar.  



• Det er fortsat et problem, at det ikke er muligt at oprette tidsbegrænsede 
afdelingslægestillinger. I Vejle forsøges det nu at oprette en stilling, hvor der er et 
to-årigt uddannelsesforløb, hvorefter funktionen vil blive lagt om. 

• Der kan helt ekstraordinært søges dispensation for tidsbestemte 
afdelingslægestillinger i forbindelse med fokuserede ophold på specialafdelinger, 
men dette kræver at man har orlov fra en fast afdelingslægestilling og løser således 
ikke problemet. 

o Ambulancebehandlerkursus. MB informerer om at Charlotte Gøttchen allerede er 
underviser på ambulancebehandlerkurset og vil tage sig af den videre kontakt 

 
3. Uddannelsesdag 29. april – status (NWP m. fl.) 

o UDDU forventer at uddannelsesansvarlig overlæge eller repræsentant for denne 
deltager fra hver afdeling. 

o Tilmelding skal ske til ABC på a.balslev.clausen@dadlnet.dk 
o Emnet vil blive ”Hvordan sikrer vi uddannelsesniveauet fremover” med fokus på 

introduktionslæger i FAM, gennemgang af ny intro- og HU-målbeskrivelse samt 
workshop om malleolfrakturer for de yngre. 

o Program 
Klokkeslæt  Emne Ansvar 
10.00-12.00 Fælles Hvordan sikres uddannelsesniveauet. 

Diskussion mellem YL-repræsentant 
med fokus på læring inden for 
overenskomsten 
OVL-repræsentant med fokus på læring 
for livet 
Fælles diskussion herefter 

NWP: fremlægning af 
speciallægetest fra Sverige 
NWP kontakter Martin 
Lind 
ABC kontakter YL mhp. 
repræsentant 

12.00-12.30 Fælles Frokost  
12.30-16.00 
deling af yngre 
og uddannelses-
givende 

Yngre Workshop om malleolfrakturer 
Oplæg ved Lasse Bayer  
Workshops på sawbones med firma 
deltagelse af 3 firmaer 
Smith and Nephew – locking plates 
Synthes – klassisk AO-teknik 
Orthofix – extern fixators 

ABC står for arrangement 

 Uddan-
nelses-
givende 

Den ortopædkirurgiske 
introduktionsuddannelse og FAM. 
Gennemgang af nye HU- og Intro 
målbeskrivelser med fokus på nyt. 
Oplæg fra ledende overlæger samt 
introduktionslæger fra Kolding. 
Herefter fælles diskussion 

NWP kontakt til Kolding 
MB kontakt Holbæk 
IT er ordstyrer  

 
o Formiddag 10-12:  

• Hvordan sikres uddannelsesniveauet 
• Oplæg, Speciallægetest fra sverige ved NWP 
• YL-rep. Oplæg om hvordan YL vurderer at uddannelsesniveauet kan 

holdes og forbedres inden for overenskomsten 



• Ovl.rep: Martin Lind – hvad ville være mest effektivt uden fokus på 
overenskomst 

o Fælles frokost 12-12.30 
o Den ortopædkirurgiske introduktionsuddannelse i FAM 

• Gng. af nye intro- og HU-beskrivelse med fokus på ændringer: TL og MB. 
• Oplæg fra afdelingerne,  

• IT indleder med at ridse reglerne op for uddannelsen. 
• Introduktionslæge: opnås kompetencerne i henhold til 

målbeskrivelsen i FAM. 8 min oplæg af hver læge. 
• Ledende overlæge: Hvordan sikrer du som leder af FAM at 

introduktionslægen får sin kompetencerne opfyldt i henhold til 
målbeskrivelsen. 8 min til hvert oplæg. Powerpoint skal lægges ind på 
computer inden sessionen starter. 

• Ordstyrer, vigtigt at diskussionen ikke kører af sporet 
o Deadline: Dalum skal vide det en uge før.  Vi holder deadline for tilmelding til fredag 

1. april.  
o Kontakt til udd.ansvarlige overlæger om at det forventes, at de møder op. 

• NWP skriver til udd.ansv.ovl  
o Annonce til ortopaedi.dk og DOS-bulletin 

• IT 
4. Symposier DOS møder (MB) 

o Tumor-gruppen har trukket sig fra at arrangere symposium ved DOS-årsmødet 2011, 
da erfaringen fra 2010 var at der på trods af et velarrangeret symposium kun mødte 
60-70 op. Det vurderes således ikke at det er umagen værd at afholde symposiet. 

o Det blev drøftet om 4 dage er for lang tid til DOS-mødet. Mange har givet udtryk for 
at der var for lidt indhold og at pauserne fyldte for meget, hvilket tog tid fra de 
videnskabelige indslag. Det kan desuden være et problem at få fri i 4 dage. Emnet er 
oplagt at tage op på internatmødet med fokus på om der behov for justeringer. 

o Der mangler fortsat afklaring af økonomien omkring symposierne. 
• NWP – længden af DOS-mødet som punkt på internatmødet 
• NWP tager sig af økonomi 

5. Kursus i undersøgelsesteknik (TL) 
o Lægeforeningen ønsker at arrangere et kursus i ortopædisk undersøgelsesteknik 

målrettet praktiserende læger. Oplægget var én underviser til at undervise i alle 
undersøgelesteknikker, hvilket virker uambitiøst. 

o Vi afventer i første omgang yderligere fra Lægeforeningen. 
6. Fremtidig mødestruktur (NWP) 

o DOS-bestyrelsen har lagt op til at der ikke længere skal være faste møder mellem 
bestyrelsen og UDDU idet UDDU-formanden nu er fast medlem af bestyrelsen og 
dermed kan sikre kontakt og samarbejde mellem bestyrelsen og UDDU. .  

o Det blev drøftet at afstanden bliver for stor mellem UDDU og DOS hvilket vil 
besværliggøre samarbejdet. To møder af en time årligt burde ikke være et problem. 

o Aktuelt er fællesmødet mellem bestyrelsen og UDDU ved internatmødet ikke 
programsat og det er uklart om UDDU skal deltage i fællesmødet mellem 
bestyrelsen, fagområderne og videnskabelige udvalg. Da fase-IV målbeskrivelserne 
skal diskuteres på januarmødet vil det være formålstjenstligt at UDDU deltager. 



• NWP kontakter bestyrelsen mhp. afklaring i henhold til internatmødet i 
januar.udsender arbejdspapirer fra samarbejdet sammen med referat. 

7. Prognoser vedrørende behovet for speciallæger i ortopædkirurgi. Er der balance? (NWP) 
o SST har lavet publikation ”Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-

2030” Denne blev drøftet med fokus på det ortopædiske speciale. Det blev vurderet 
at publikationen ikke er direkte brugbar, da der blandt anden ikke er nogen 
aftageranalyse eller analyse af øst-vest-problematikken. Det er dog interessant at 62 
% af nyuddannede kandidater er kvinder, hvilket vi bør forholdes os til i forbindelse 
med rekruttering. 

o NWP rundsender publikationen. Vi kan ikke udtale os om behov og udvikling inden 
for specialet, da det er for komplekst. Vi skal dog forholde os til antallet af 
hoveduddannelsesstillinger, men der er aktuelt ikke behov for. 

o Det er mere relevant at fokusere på aktuelle problemer og det blev foreslået at vi skal 
danne os et overblik over ubesatte stillinger og aktuelle arbejdsløshed. Skrive brev til 
31 afdelinger mhp at hvor mange ubesatte specialelægestillinger der er og hvor 
mange der er blive fyret af speciallæger inden for det sidste halve års tid.. 

8. Funktionsbeskrivelser PKL/PUF. Orientering (MB) 
o Funktionsbeskrivelser fra alle områder foreligger. 

• IT får dem på hjemmesiden. 
9. Specialedag/karrieredag (NWP) 

o NWP har kontaktet uddannelsessekretariaterne således at UDDU vil blive kontaktet i 
god tid inden specialedagene på universiteterne, så vi kan planlægge dem i god tid. 
Det er en oplagt opgave for YODA, som kan uddelegeres, når datoer haves. 

10. DOS møder. Initiativer fra UDDU ud over workshop (NWP) 
o Der er generelt god tilslutning til workshops på DOS-møderne. Der er dog mulighed 

for at forbedre tilbuddene til de yngste ortopædkirurger og en mulighed kunne være 
at øge rekruttering ved at lave:  

• Uddannelsessymposium til efterårsmødet med fokus på HU-uddannelsen, 
ansættelsesudvalgenes opbygning, hvordan søges, formelle krav til ansøger, 
samtalens opbygning, hvad tæller, hvordan vælges kandiaterne. Oplagt at 
lave dette i samarbejde med YODA. Vil blive taget op i løbet af foråret.’ 

• Workshop om forskning 
• Karrierebod hvor uddannelsessøgende læger kan tilbydes 15 min 

karrierevejledning af PUF/PKL/uddannelsesansvarlig overlæge 
o Der vil blive arbejdet videre med disse ideer på de næste møder. 

11. Specialespecifikke kurser (PWK) 
o Overordnet fungerer det rigtig godt. Der er kun problemer med enkelte kursister, men 

dette kan løses ved at lade dem gentage kurset. Kursuslederne er glade for post-test, 
da kursisterne i højere grad er tilstede og ikke går før tid. 

o Der er behov for opstramning i henhold til at delkursuslederne sender kopi af test til 
UDDU, så der kan opbygges en database. - PWK 

o Budget for næste år er endnu ikke helt på plads. Regnskabet for 2010 skal foreligge 
dags dato. Dette kan dog ikke lade sig gøre, da de sidst afholdte kurser ikke har 
afregnet.I stedet køres med forskudte regnskabsår. 

o Der skal findes nye kursusledere til rygkirurgi, fodkirurgi og idrætstraumatologi. Tak 
til Ebbe Stender, Johnny Frøkjær og Peter Faunø. 
- De relevante fagområder skal kontaktes mhp. udpegning af nye delkursusledere 

samt skrive til afgående delkursusledere med tak for denne gang. 



o MB 
- Benny Dahl har endvidere sagt ja til at overtage forskertræningskurset. NWP 

foreslår at næste års kursus kan afholdes i fællesskab mellem Benny Dahl og 
Jens Lauritzen, så der kan ske en god overdragelsesforretning. 

 
12. Hvordan sikrer vi at de forventede kompetencer indenfor ekspertrollen er opfyldt 

o Hanne Hedin fra Sverige angiver at der er frivillig eksamen i Sverige. Denne består af 
mundtlig og skriftlig eksamen. 50-60% tager den. Det er en fordel at tage den, men 
ikke en nødvendighed for at få en stilling. Ingen udvikling de senere år. Overvejer at 
gøre den obligatorisk.  

o I USA er det teoretiske niveau hos kursister ekstremt højt. NWP kan berette om 
eksamen for 2. års kursister, som ligger på højde med erfarne speciallæger i DK. 

o Niveauet er for højt i USA i forhold til hvad vi kan forvente i DK, men vi bør øge 
bundniveauet, der aktuelt er for lavt.  

o Emnet vil blive diskuteret på Uddannelsesdagen til foråret og vil være et af vores 
fremtidige satsningsområder. 

13. Efteruddannelses-kursus i UL diagnostik sammen med DOO 
o Der har været en forespørgsel fra Michael Lohmann om at udarbejde et kursus i 

diagnostisk ULfor at uddanne ortopædkirurger (praktiserende speciallæger i 
ortopædkirurgi) til selvstændigt at kunne undersøge og diagnosticere de mest 
almindelige relevante lidelser i bevægeapparat med henblik på  
diagnostik,behandling og visitation. Kurset skulle være en overbygning til et 
basiskursus fx fra DUDS, således at praktiserende ortopædkirurger kan certificeres 
til at foretage diagnostisk UL.I UDDU vurderes tilbuddet fra DUDS aktuelt at være 
tilstrækkerligt og ønskes yderligere uddannelse kan de enkelte fagområder kontaktes 
direkte 

14. Eventuelt 
o ABC kunne fremlægge at arbejdet med at opbygge en stærk forening for de yngre 

skrider godt frem. Der er således allerede arrangeret to kurser i regi af YODA samt 
oprettet udvalg inden for kurser, uddannelse og forskning. 

 
 

 
 


