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Punkt Emne 

1.0 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. 

TL og PKW havde meldt afbud. 

2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011 med gennemgang af 

bullits 

Bullits gennemgået.  

 

3.0 Ny udgave af symposievejledning

Vejledning gennemgås og findes. Uddannelsesudvalget er fortsat 

ansvarlig for den praktiske afvikling af symposierne og kontakt 

foregår gennem UDDU, der kan uddelegere ansvaret. 

Symposiet om tirsdagen skal gerne have et relevant 

uddannelseselement, som appellerer til både kommende og 

nuværende speciallæger, og gerne bredt. 

Symposiet om torsdagen er et fagområdesymposium, som gerne 

skal have emner der henvender sig bredt til selskabet 

medlemmer og gerne over flere fagområder. 

MB har udviklet en rulleplan for afholdelse af symposierne, således 

at alle fagområderne får ansvar for et symposium. Der er endvidere 

mulighed for at byde ind på ekstrasymposier. Rulleplan og 

medfølgende brev kan på nær enkelte punkter godkendes og sendes til 

fagområderne. 

 

4.0 Simulatorkirurgi: 

Der er rettet henvendelse til SAKS mhp. at få afdækket forhold og 

muligheder for simulatortræning i artroskopisk kirurgi. Vi 

afnventer fortsat svar. 

IT kan berette at der er indkøbt en skopisk simulator på Hillerød 

Sygehus. Det er ganske bekosteligt og kræver kontinuerlig teknisk 

bistand. Der bør således foregå samarbejde på regionalt plan for at 

udnytte ressoucerne bedst muligt. 

Det diskuteres at bestået simulatortræning kunne blive obligatorisk 

i løbet af introduktionsuddannelsen. 

Simulatortræning kunne ligeledes være emne for en uddannelsesdag 
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Punkt Emne 

eller et symposium og vi vil i UDDU arbejde videre med emnet. Vi 

afventer tilbagemelding fra SAKS. 

 

5.0 Fase III status. Portefølje. TL

Arbejdet med målbeskrivelsen er nu afsluttet og godkendt af SST. 

Porteføljen vil blive færdigredigeret snarrest. 

For hurtigst muligt at få implementeret målbeskrivelsen er det  

besluttet, at alle som har påbegyndt hoveduddannelse efter 30. 

april 2009 skal anvende den nye målbeskrivelse. 

Såfremt man allerede har gennemført fokuserede ophold i en sektion 

vil dette dog fortsat være godkend. 

 

 

6.0 Fase IV status 

Der er ikke kommet flere tilbagemeldinger fra fagområderne, og de 

skal rykkes for dette. 

Hvis tankerne i fase IV skal kunne implementeres vil det blive 

nødvendigt med mere fleksible og evt. tidsbegrænsede 

afdelingslægestillinger. YL har en principiel holdning om at 

afdelingslægestillinger er tidsubegrænsede og efteruddannelse og 

specialisering bør foregå i disse.  

Muligheden for orlov fra fast stilling som afdelingslæge på mindre 

sygehus for at få 1 års specialiseret ansættelse skulle være muligt 

i henhold til gældende regler. Se link. 

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder?p

ublic_visningsType=1&public_nyhedsId=52418 

 

Vi mener dog det er uhensigtsmæssigt med disse ufleksible forhold 

og vil arbejde for en ændring i dette. 

 

 

7.0 Nyt om HU i det private

TL har meldt afbud og punktet flyttes til næste møde. SST er i gang 

med at undersøge kvaliteten af uddannelse i det private.  
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Punkt Emne 

8.0 Uddannelsesdagen blev aflyst – hvad gør vi så?

Grundet for få tilmeldte (17 UAO og 17 uddannelsessøgende)- så vi 

os nødsaget til at aflyse uddannelsesdagen. Mange der allerede 

havde tilmeldt sig, har meldt tilbage at de undrer sig over at så 

få havde tilmeldt sig og at de fandt arrangementet og emnerne højst 

relevante. De fandt det således beklageligt at Uddannelsesdagen 

blev aflyst. En del uddannelsessøgende læger kan have prioriteret 

at tage til YODA’s årsmøde ugen efter, men det forklarer ikke den 

manglende tilslutning fra UAO.  

Søren Overgaard har luftet muligheden for at uddannelsesdagen kunne 

gennemføres i løbet af efterårsmødet. Der var dog bred enighed i 

UDDU om at det ikke var praktisk gennemførligt, da der i forvejen 

er mange arrangementer under DOS-mødet.  

I stedet kunne uddannelsesdagen afholdes i samarbejde med YODA’s 

årsmøde til næste forår. Der vil således blive bred tilslutning fra 

uddannelsessøgende læger og det vil måske også være mere attraktivt 

for UAO. Der er enighed i UDDU om at dette er en god ide. 

 

Der er fortsat behov for at få belyst emnet: hvordan sikrer vi 

kvaliteten i uddannelsen. Det er vigtigt at vi får vurderet 

kursisterne – godkendelserne af kompetencekortene skal strammes op, 

i stedet for praksis om at det bare bliver godkendt.  

De enkelte vejledere eller UAO, skal måske have noget vejledning 

til at lave en mere eksamenpræget vurdering. 

Fagligt rettede vejlederkurser afholdes i PUF regi i region Syd. 

Det var en mulighed at oprette sådanne kurser for ortopædkirurgien 

for at opkvalificere vejlederne. 

I første omgang kan det kombineres som en spørgeskemaundersøgelse 

af UAO’s arbejdsforhold. 

 

9.0 Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 

2013-2017 

 

Sundhedsstyrelsen ønsker høring i forbindelse med hvor mange 

speciallæger der skal uddannes i periode 2013-2017. Der er frist i 

september, men DOS´s bestyrelse ønsker svar 27. juni. 
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Punkt Emne 

 

Aktuelt haves fremskrivningen af antallet af speciallæger fra SST 

som eneste grundlag. 

Det vil ikke være muligt at forudsige behovet og dermed 

dimensioneringen i detaljer, men det bør kunne lade sig gøre at 

vurdere en tendens. 

 

FAME vil kræve flere speciallæger i front. Det kræves centralt fra 

og vil kræve flere stillinger.  

 

SPECIALEPLANEN: Behov for færre stillinger pga. nedlæggelse af 

akutte beredskaber, men flere stillinger pga. øget behov for 

specialisering i henhold til højt specialiserede og 

regionsfunktioner. 

 

DELTIDSSTILLINGER: Der kan blive behov for deltidsstillinger i 

fremtiden, da denne udvikling sker flere steder i udlandet og i 

samfundet. 

 

ORTOGERIATRI: Øgede behandlingsmuligheder i den ældre population 

der i øvrigt vokser – hofte og knæ, degenerativ rygkirurgi. 

 

Øget administrations- og dokumentationsbyrde samt mulig 

opgaveglidning 

 

10.0 PKL og hjemmesiden 

Link er lagt op hjemmesiden. 

11.0 UEMS Bruxelles 8. og 9. april 2011  

Europæisk spørgeskemaundersøgelse 

NWP orienterer at der er udsendt spørgeskemaer til UEMS/EBOT 

repræsentanter i hele Europa for at bl.a. at afdække 

rekrutteringsproblemer og forhold omkring dette. Det er ikke en 

videnskabelig undersøgelse, men bliver et fingerpeg om hvad der 

rører sig. 

Rekruttering ikke et generelt problem, men ofte et regionalt 

problem. Der er eksamen i forløbet af HUF i næsten alle lande. 
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Punkt Emne 

Danmark ligger godt med, men har ingen eksamen. 

 

Program Survey-monkey. Nemt og effektivt online program med mange 

indbyggede funktioner. Abonnement koster 86 kr. om måneden. 

12.0 Specialisteksamen i Danmark? 

Eksamen bruges i næsten alle lande, enten som obligatorisk eller 

frivillig eksamen. 

Det er indtrykket at der er mange af de yngre kolleger som ikke har 

tilstrækkelig teoretisk viden. Eksamen vil være en fornuftig 

motivator for de uddannelsessøgende for at søge mere viden. 

Den uformelle kontrol af de uddannelsessøgende som der eksisterer i 

øjeblikket er for usystematisk og usikker i at vurdere de 

uddannelsessøgende. 

Der er behov for forbedring. 

I Sverige er der frivillig eksamen, som aktuelt bliver taget af 60-

70%. Det kunne være en model. 

Det vil være lettest at indføre en frivillig test i slutningen af 

hoveduddannelsesforløbet, som kan få betydning for om folk kan få 

en stilling, specielt på de mere attraktive afdelinger. 

Eksamen kunne afholdes 2 gange om året i alle tre 

uddannelsesregioner. Eksamen skal være frivillig og gratis og skal 

kunne tages ubegrænset antal gange.  

Opgaver kunne laves af fagområderne i et katalog på baggrund af 

målbeskrivelserne. 

Afdelingerne skal opfordres til at lægge vægt på bestået eksamen 

ved ansættelse. 

UAO skal medvirke ved afholdelse af eksamen. 

 

Link til svensk eksamen 

http://www.sofportal.org/index1.asp?siteid=1&pageid=98&s1id=3 

 

 

13.0 Spørgeskemaundersøgelse bland uddannelsesansvarlige overlæger? 

MB vil gerne lave en spørgeskemaundersøgelse til UAO mhp. af 

afklare arbejdsforhold og muligheder. 

Det er vigtigt at vi beslutter os for hvad vi gerne vil vide og 
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Punkt Emne 

derefter formulerer spørgsmål, så de bliver operationelle og 

valide. 

Eksempler kunne være: 

Er der intersse for specialisteksamen. 

Arbejdsforhold, hvor meget tid er allokeret til uddannelse. Hvor 

meget i almindelig arbejdstid, hvor meget i fritiden. 

Hvor mange uddannelsesaktiviteter er du involveret i. 

Hvad forventer de af UDDU og mangler de nogle services. 

Er det relevant med test i introduktionsuddannelsen. 

 

14.0 Nyt fra hovedkursuslederen

PWK har meldt afbud og punktet sættes på dagsordenen til næste 

møde. 

15.0 Eventuelt 

Bestyrelsen ønsker at der skal udarbejdes en strategiplan for 

fremtiden i DOS. 

Uddannelsesudvalget har fået til opgave at udarbejde strategi for 

- Rekruttering 

- Kønsfordeling 

- Uddannelsesregioner 

- Målbeskrivelse 

- kurser 

- YODA 

- Universiteter 

Der vil blive arbejdet videre med dette ved næste møde. 

 


