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Punkt Emne Ansvar 

1.0 Formalia 

Ordstyrer: NWP 

 

2.0 Godkendelse af dagsorden 

 

 

3.0 Godkendelse af referat fra UDDU mødet d. 17. januar på 
Sixtus med gennemgang af bullits  

Gennemgået og godkendt. 

 

4.0 Spørgeskema til UAO om UDDU’s funktion. Fremlæggelse af 
redigerede resultater (MB) 

MB sender data til JK som bearbejder dem til hjemmesiden. 
Der ønskes en grafisk fremstilling. UDDU ønsker 
funktionens styrker og svagheder tydeliggjort.   

 

5.0 Uddannelsesdag 3. maj 2013. Nyt om emner og undervisere.  

Tre firmaer har meldt tilbage som ønsker at holde 
workshop.  

Undervisser:  

 Kørekort: Susanne Mallet 

 Fraktur databasen: Anders Troelsen  

 Evaluerings metoder: Kirsten Vinding 

De skal have tilsendt refusionsark, og navnene føres ind i 
programmet.  

Eftermiddagen 13-14.30 holdes som struktureret 
diskussionsgrupper, hvorefter der samles op i plenum. Der 
skal laves stikord til denne diskussion. Alle har ansvar 
for at disse stikord laves. Peder Charles kommer og 
deltager i denne diskussion som facilitator.  

Der sendes opfordringer til de 
uddannelsesansvarligeoverlæger. 

 

Der skal være vingave til foredragsholderne.  

Der diskuteres alternative sponsorer til fremtidens 
arrangementer for at undgå interessekonflikter.    

 

6.0 Symposium ved DOS kongressen  

UDDU har to symposie opgaver på DOS 

 Colles fraktur. Onsdag 29/10-13 9-10.30. Dette er 
tænkt som et bredt oplæg om basis funktionen og ikke 
den højtspecialiserede funktion. Hvorfor kirurgi, 
konservativ behandling osv skal diskuteres evt. Op 
mod hinanden. Det er iht. Rulleplanen håndkirurgerne 
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som står for dette. UDDU ønsker dog at 
Traumeselskabet også involveres, da funktione de 
fleste steder er en basisfunktion, varetaget af 
traumatologer. UDDU kontakter Anders Lorenzen. 

 Uddannelsessymposium. Torsdag 30/10-13 11-12. UDDU 
ønsker at fastholde dette symposium. Emner kunne 
være: evaluering, den uddannelses ansvarlige 
overlæge, undervisnings metoder på de 
specialespecifikke kurser, hvordan sikre vi fase 4 
uddannelsen; hvad er de ledeneoverlægers holdning, 
hvad mener yngrelæger osv. Emnet bør fastlægges 
senest 31. Maj.  

7.0 DOS bestyrelse har forslået at der indsættes et fast YODA 
medlem i UDDU. Repræsentanten skal indstilles af YODA og 
sidde i 3 år uden mulighed for genvalg. For og imod 
diskuteres, herunder om det skal være som et ekstra medlem 
eller som erstatning som et af de faste medlemmer. DOS 
ønsker at dette medlem erstatter den nuværende 
yngrelægerepræsentant. UDDU finder at det kan være 
spændende, men gerne som et ekstra medlem. Dette også set 
i lyset af den øget arbejdsbyrde. Dette vil dog kunne give 
stemmelighed i UDDU. Dette kan løses ved at give formanden 
veto ved stemmelighed, eller stemmeret til 
hovedkursuslederen. Der tages kontakt til DOS bestyrelsen 
vedr. dette. 

 

8.0 Fokus gruppe møde vedrørende rekruttering d. 25. februar 
2013  

Ref. Fremlægges dette dækker over begge de to grupper. De 
studerende anbefal at vi sælger faget bredere og gerne med 
rollemodeller og herunder kvinder. Karrieredagen skal 
opprioriteres. Der diskuteres mulighederne for 
professionel hjælp, via et rekrutteringsbereau. Emnet 
tages op igen ved næste møde.   

 

9.0 Arbejdsgruppe til vurdering af behovet for en 
specialisteksamen d. 27. januar  

I gruppen sidder Søren Kold, Karsten Krøner, Andreas 
Balslev-Clausen, Niels Wisbech Pedersen og Jakob Klit.  
Som resurse personer er forslået Peder Charles, Doris 
Østergaard og Kirsten Hedelius.  

Udvalget kan, for nuværende, ikke tage den faglige 
diskussion. Derfor kan inddrages de ovenfor nævnte resurse 
personer.  

Udvalget er inviteret til England af Martin Owen, for at 
se den engelske eksamen. DOS har accepteret dette og 
stille økonomien til rådighed. Udvalget ønsker at tage 
imod tilbuddet.  

Udvalget vil på næste møde diskuterer litteraturen der 
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ligger bag evalueringsmetoderne. Her vil resurse personer 
blive inviteret.    

10.0 Arbejdsgruppe til fornyelse af ansættelsesproceduren ved 
HU stillinger  

Deltager: Thomas Lind, Per Wagner, Hans Peter Jensen, 
Michael Brix, Georg Keijlo, Klaus Harris (HR repræsentant) 

 

11.0 Train the trainer. Er der behov for at højne standarten på 
de Specialespecifikke Kurser. Specialespecifik uddannelse 
af vejledere. Evalueringsmetoder. Hvordan kommer vi 
videre?  

Hvordan kan dette emne opprioriteres.  

1. Hvordan underviser vi? Man ønsker fra UDDU at det 
pædagogiske niveau højnes.  

2. Hvordan evaluerer vi? Man kan muligvis via det 
lægeligevidreuddannelses råd region syd få oprettet 
et evaluerings kursus, som målretter sig 
ortopædkirurger. Dette er gratis. Der undersøges 
mulighederne for dette 

 

12.0 Brev til bestyrelsen om uddannelsespolitik  

NWP forklare sine bevæggrunde for dette brev, som opremser 
udvalgets fremtidige opgaver.  

 

13.0 Europæisk curriculum EBOT  

Man ønsker her at lave et fælles europæisk curricilum for 
hvad der kræves for at blive ortopædkirurg. Dette forgår 
under EFFORT. Fra Danmark sidder Bjarne Møller Madsen som 
DOS repræsentant og NWP som EBOT repræsentant. Arbejdet er 
i sin absolutte vorden.  

 

14.0 Specialespecifikke kurser  

Hvordan bør man undervise? Skal undervisningen være mere 
case baseret? Skal der laves et særligt pædagogisk kursus 
for delkursuslederne. Der diskuteres om kursusrækken bør 
laves om, så den kommer i fast rækkefølge. Dette er blevet 
særdeles aktuelt med indførslen af 4 års reglen og den 
øgede sektionering, hvor man ikke nødvendigvis har set 
alloplastiker og rygkirurgi i sin intro og prækursist tid. 

Ved det sidst afholdte endoprotesekursus dumpede 8 
kursister posttesten. Dette kan være et tilfælde eller 
udtryk for ovenstående problematik. UDDU ønsker at høre 
hvilke konsekvenser dette har for den enkelte og vil følge 
op på det om tre mdr.  

Der skal formuleres et brev til de tre regionale 
uddannelses regioner, mhp. Økonomiskstøtte til 
pædagoriskkursus for delkursuslederne.  

UDDU opfordre til at det bliver et krav, at den kommende 
delkursusleder deltager på det sidst afholdte kursus, 
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inden denne overtager kurset.  

UDDU ønsker at der laves en hvidbog vedr. kursus 
afholdelse; logistik, pædagogiske metoder, cases osv. 

Marie Friberg fra det regionaleuddannelsesråd øst arbejder 
med ændringer af de specialespecifikke kurser. JK 
kontakter hende vedr. dette arbejde, da UDDU ønsker at 
høre status for dette.  

UDDU ønsker en tilbagemelding fra hovedkursusansvarlig PW 
angående hans holdning til ændring af kursusrækken, de 
pædagogiskeetoder, problematikken omkring de mere uerfarne 
kursister og det høje antal dumpede. UDDU ønsker endvidere 
at hører PW fremtidige rolle i denne eventuelle store 
omstrukturering af de specialespecifikke kurser.   

14.0 Eventuelt 

Søren Kold er indstillet af DOS bestyrelsen som ny formand 
for UDDU. UDDU finder valget af Søren Kold fornuftigt og 
velbegrundet. Vi hilser ham velkommen, og glæder os til 
samarbejdet.  

UDDU finder dog processen hvorunder det er foregået noget 
uheldig. DOS bestyrelsen har ved deres indstilling 
forbigået de siddende medlemmer i UDDU, både i 
diskussionen om en kommende formand samt vedr. hørt 
medlemmernes interesse i posten. Dette giver et indtryk i 
UDDU af, at man ikke er ønsket i bestyrelsen.  

Forholdene på RH diskuteres, herunder de kommende 
ændringer, hvor opholdet rykkes frem til tredje år af 
hoveduddannelsen. Emnet er også blevet vendt på DOS 
bestyrelsesmødet i forrige uge. UDDUs politiske 
virkemidler diskuteres. Vi vil rykke Per Pallesen formand 
for det regionale videreuddannelses råd øst. 

 

Fælles Dropbox; alle inviteres og emnet tages op ved næste 
møde.   

JK kontakter NB og høre hende om hendes rolle under hendes 
fremtidige barsel. Der er i UDDU ingen tradition for 
suppleanter.  

 

   

   

 


