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Punkt Emne Ansvar 

1.0 Godkendelse af dagsorden 

Tre punkter blev tilføjet 

6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 

12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 

14. YODA 

 

2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. med gennemgang af 
bullits 

Referat kunne godkendes. Emner der bliver fulgt op i 
denne dagsorden beskrives under respektive punkter. 

 Pkt. 5. Vi forholder os fortsat afventende i 
forhold til Kursus i US-teknik ved Lægeforeningen. 

 

 

 

 

 

 

TL 

3.0 Målbeskrivelse for fase III. Gennemgang før og efter. 
Forberedelse af fremlæggelse for fagområderne  
Arbejdet med den nye målbeskrivelse for fase 3 er snart 
færdigt. Fagområdet håndkirurgi mangler fortsat at 
opdatere kompetencekort, men MB rykker for dette og det 
skulle kunne komme på plads snarrest. Såfremt opdaterede 
kompetencekort ikke foreligger snarrest, vil eksisterende 
kompetencekort anvendes. 
Der har været diskuteret i rygområdet hvorvidt, der 
skulle være et operativt krav om 5 laminektomier, men 
dette er frafaldet. 
MB vil fremlægge resultatet ved fællesmødet med 
fagområderne og bestyrelsen 20. januar. 

Når fagområderne har godkendt målbeskrivelsen kan den 
sendes videre til godkendelse i bestyrelsen og SST. MB 
arbejder videre. 

TL og MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB 

4.0 Fase IV. Forberedelse af fremlæggelse for fagområderne 

Skulderalbueselskabet og SAKS har fremsendt deres bud på 
retningslinjerne for fase-IV uddannelsen. 
Fagområdeselskaberne har formuleret målbeskrivelserne i 
henhold til specialeplanlægningen. 

I henhold til gældende overenskomst for YL er det dog 
fortsat ikke muligt at oprette tidsbegrænsede stillinger, 
men fokuserede ophold på lands- og landsdelsafdelinger 
med orlov fra fast afdelingslægestilling er dog fortsat 
en mulighed. 

Der er behov for at arbejde videre med de konkrete 
formuleringer, da fase IV-beskrivelserne kun kan være 
vejledende, idet uddannelsen formelt set afsluttes med 

NWP 
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Punkt Emne Ansvar 

speciallægeanerkendelsen i henhold til SST. 

 NWP vil fremlægge aktuelle status ved fællesmødet 
med bestyrelsen og fagområderne 20.01.2011. 

 

 

 

 

 

NWP 

 

5.0 Uddannelsesdag d. 29. april – status

Programmet ligger fast jf. sidste referat og der lavet 
annonce som ligger på ortopaedi.dk. Invitationer sendt 
til UAO. 

Der mangler tidsplan med indlagte pauser, så vi ved hvor 
længe der er til hvert punkt. 

Der skal være gaver til oplægsholdere og undervisere. MB 
vil indkøbe ”kurve” til disse. 

 

Formiddagens program 

 NWP vil være facilitator. 

 ABC har haft kontakt til Simon Serbian fra YL. De 
vil gerne deltage, men der er endnu ikke fundet en 
konkret deltager fra YL. ABC vil arbejde videre. 

Eftermiddagens program 

 IT er ordstyrer 

 MB kan melde at Søren W. Rasmussen fra Holbæk gerne 
vil deltage med en introlæge 

 NWP har tilsagn fra Kolding om at de deltager. 

 

Workshop 

 Emnet er malleolfrakturer. Lasse Bayer har givet 
tilsagn om at komme og holde et oplæg. ABC har 
kontakt til Smith & Nephew og Synthes, som begge 
kommer med en stand. Der afventes fortsat svar fra 
Orthofix. 

 

 

IT 

 

IT 

 

 

 

 

ABC 

 

 

 

 

MB 

NWP 

 

 

ABC 

 

6.0 Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 

Der er fra bestyrelsens side lagt op til at der ikke 
længere skal være møder mellem UDDU og bestyrelsen, da 
formanden for UDDU har fået fast plads i bestyrelsen og 
dermed repræsenterer UDDU’s interesser.  

Det diskuteres om dette er hensigtsmæssigt, idet 
afstanden bliver større og samarbejdet dermed kan blive 

NWP 
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påvirket.  

Der er dog planlagt fællesmøde mellem UDDU, bestyrelsen 
og fagområderne i eftermiddag for at få fremlagt og 
koordineret arbejdet omkring HU-beskrivelsen og Fase IV 
retningslinjerne. 

Der vil fremover ikke være faste møder mellem UDDU og 
bestyrelsen, men disse kan arrangeres ad hoc i tilfælde 
hvor det er relevant som f.eks. i arbejdet med fase IV 
retningslinjer og HU-målbeskrivelse. 

 

7.0 Symposier DOS møder – opdatering
NWP kan berette at det ved bestyrelsesmødet i DOS 
19.01.2011 blev lagt op til at organiseringen af 
fremtidige symposier ved årsmødet skulle arrangeres af 
det videnskabelige udvalg (VU) sammen med det øvrige 
videnskabelige indhold ved årsmødet. 
Planen er at symposierne skal opprioriteres, således at 
der både skal være symposier om tirsdagen og torsdagen. I 
UDDU er vi uforstående for hvorfor ansvaret for 
symposierne skal overgå til VU, når de nu traditionelt 
har ligget hos UDDU. Holdningen i UDDU er at vi klart 
ønsker at beholde ansvaret for arrangeringen af 
symposierne ved årsmødet.  

 NWP vil gå tilbage til bestyrelsen med dette mandat 
om at symposierne fortsat skal være UDDU’s 
ansvarsområde. 

 

 

MB NWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWP 

8.0 Ekspertrollen - evaluering. Skal vi komme med nye 
initiativer? 

Vil blive diskuteret på senere møder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 Har en del kvinder problemer med at klare de mange 
udfordringer under i fase III. I givet fald kan UDDU gøre 
noget? Symposium til efterårsmødet? 
Emnet er oplagt fortsat at diskutere i UDDU og vil blive 
taget op på efterfølgende møder og kan evt. være et emne 
til tirsdagworkshop/-symposium ved årsmødet. 

 

NWP 

10.0 Questionnaire om rekruttering i UEMS-lande. Supplement 
til oplæg 

NWP 
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NWP er via sit arbejde i EBOT ved at udfærdige et 
spørgeskema for at afdække forholdende omkring 
rekruttering i medlemslandene. NWP fremlagde det 
hidtidige arbejde og opfordrede medlemmerne af UDDU til 
at komme med input til spørgeskemaet inden 1. februar. 

 

 

 

NWP 

11.0 Fremtidig relation til PUF/PKL

Det blev diskuteret hvordan samarbejdet mellem PUF/PKL 
skal være i fremtiden. Der var bred enighed om at 
samarbejdet hidtil har været godt. 

Det vurderes at der fremover er behov for to årlige 
fællesmøder mellem PUF/PKL og UDDU for at vedligeholde 
samarbejdet. Der kan endvidere afholdes yderligere 
fællesmøder ved behov. 

MB 

 

 

12.0 UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer.
Denne eksamen tages primært af læger uden for Europa 
eller østeuropa for nemmere at blive accepteret i Europa. 
Eksamen består af 5 emner: Basisortopædi, OE, UE, Ryg og 
ortopædiatri. 
Tidligere har eksaminatorer været udvalgt ud fra 
tilfældige kontakter, men det er intentionen at 
eksaminatorerne fremover skal udvælges af de enkelte 
landes videnskabelige selskaber. 
UDDU vil arbejde på at finde egnede kandidater, som så 
kan indstilles af DOS. 
 

NWP 

 

 

 

 

 

PWK 

NWP 

13.0 Specialespecifikke kurser. Nyt fra 
hoveduddannelseslederen 
Det går fortsat godt med afholdelsen af kurserne. Der er 
fortsat generel stor tilfredshed med post-test og det er 
indtrykket at kursisterne er mere opmærksomme og 
tilstedeværende end tidligere. Delkursuslederne skal 
fortsat mindes om at indsende testspørgsmålene, så de kan 
samles i en database. 
Følgende delkursusledere har afholdt kurset 3 gange og 
skal afløses: Peter Faunø (idræt), Johnny Frøkjær (fod-
ankel) og Ebbe Stender (ryg). Tak til delkursuslederne 
for nogle gode kurser. 
Nye delkursusledere skal udpeges og det kunne umiddelbart 
blive Amager (idræt), Hvidovre (fod-ankel), RH (ryg). 
Forskertræningskurset i statistik har været afholdet af 
Jens Lauritzen i snart 10 år. Benny Dahl har 
tilkendegivet, at han gerne vil overtage. Det skulle være 
aftalt at Benny Dahl og Jens Lauritzen afholder kurset i 
fællesskab til efteråret og at det herefter overgår til 
Benny Dahl. 

PWK 

 

 

 

14.0 YODA 
Arbejdet med at videreudvikle den nystartede forening går 
rask fremad. Der er nu oprettet en hjemmeside under 
ortopaedi.dk. Der er nedsat udvalg inden for forskning, 
uddannelse og kursusafholdels og valgt en bestyrelse. 
Der er rekrutteret snart 100 medlemmer, primært øst for 

ABC 



 

 

Emne: Dato for møde: Side

Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 5/5 
Referent: Udfærdiget dato : Mødested 

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus 
Tilstedeværende:
Niels Wisbech Petersen, Michael Brix, Thomas Lind, Inge Togo, Per Wagner 
Kristensen, Andreas Balslev-Clausen 

 
Punkt Emne Ansvar 

storebælt, men der arbejdes for at udbrede foreningen 
også vest for storebælt. 
Der er foreløbig afholdt to kurser i YODA-regi. 
Det planlægges at afholde et årsmøde i YODA 6.-7. maj. 
Det påpeges fra UDDU’s side at denne dato er 
uhensigtsmæssig, da den ligger kun en uge efter 
Uddannelsesdagen og således kan give besvær for de yngre 
at få fri og for industrien at skulle stille op to 
fredage i træk. 
Det blev understreget at det er vigtigt at YODA ikke 
spilder deres kræfter unødigt, men arbejder på at 
koordinere deres indsats med DOS og UDDU. 
 

15.0 Eventuelt  

 


