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Referent: Dato for godkendelse: Mødested 

JDR  Skype 
Tilstedeværende:  
SK, EB, JDR, PW, SM, ABC        afbud: JK 

 
Punkt Emne Ansvar 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent: SK 

Valg af referent: JDR 

Godkendelse af dagsordenen  

b. Godkendelse af referat fra UDDU møde maj 2017. Godkendt. 

 

 

 

2. Valg til UDDU 2017  
SM, ABC og JK er på valg. SM genopstiller ikke. JK og ABC genopstiller. 
 

SK afklarer valgopslag og valghandling. 

 

3. Målbeskrivelser 
Fast punkt. Siden sidst:  

Første møde: 16. august 2017 

Sundhedsstyrelsen betaler for udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter. 

JDR står for afrapportering og er bindeled til UDDU efter SM træder ud af 
UDDU i oktober 2017. 
 

SM / JDR 

4. UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2017 
Programmer og tekst rettes til og godkendes. 
JK sender til sekretær.  

 

SK/ABC/ 

JDR 

5. Evalueringsudvalg: status 
Posttest: 2 uger efter kurset er et godt tidspunkt. 4 uger er for lang tid.    

Teknisk platform: ABC undersøger muligheder, bl.a. Moodle.  
 

Beslutninger:  

PW forespørger Sundhedsstyrelsen vedr. økonomisk kompensation for at 
udarbejde og rette tests.  

JK+ABC laver et udkast mhp oplæg til UDDU møde med delkursuslederne i 
september. 

ABC laver præsentation vedr. tekniske muligheder til møde med 
delkursusledere i september 2017.  

ABC 

6. Nyt fra YODA 
 Ikke behandlet ved dette møde. 

 

EB 
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7. Specialespecifikke kurser 
 
Sundhedsstyrelsen (SST) kræver redegørelse, hvorfor ændringen af 
kursusrækken skal foretages nu. PW laver udkast og sender til UDDU inden 
redegørelsen sendes til SST. 

Beslutning: Vi fortsætter med nuværende tidsplan med opstart af ny 
kursusrække 2018. 

 

• Nyt introkursus (PW, JDR, EB):                                         -
Hovedkursusleder udpeger delkursusleder.                                               
JDR har diskuteret Emneafgrænsning vedr. sår med specialespecifikt 
kursus i infektion. JDR undersøger nærmere og PW, JDR, EB laver 
nyt programudkast, som fremsendes til UDDU inden september mødet 
med delkursuslederne. 

• SK har sendt indbydelse til møde med delkursuslederne i september. 
SK laver program til møde med delkursusledere.  

• Emner ved møde med delkursusledere: ny kursusrække, nyt 
introkursus, selvstændigt infektionskursus, afstemning af 
kursusprogrammer mhp overlap, tips & tricks, post-test oplæg fra 
UDDU, fælles holdning til prætest – Oplæg ved ABC vedr. prætest og 
mulighed for diskussion / feedback fra delkursusledere.  

• Evaluering af ryg-kursus: budgetoverskridelse. Dårlige evalueringer af 
både kursus og delkursusleder. PW sender brev til delkursusleder(ne).  

PW 

8. Næste møde(r) 
Fredag, d. 8. september 2017 

Telefonmøde (Skype): Mandag, den 11. september 2017 kl. 14.00 

 

Alle 

9. Eventuelt Alle 

 
 
 
  

 


