.
.
.
.
.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
Danish Orthopaedic Society
Secretariat

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB
MØDE MELLEM BESTYRELSE OG UDDANNELSESUDVALG
SAS, Radisson, København
Onsdag d. 21. oktober 2009 kl. 08.30 – 10.00
Referat

Deltagere: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Sajida Afzal (SA),
Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ), Benny Dahl (BDA)
Niels Wisbech (NW), Thomas Lind (TL), Michael Brix (MB), Inge Togo (IT), Per
Wagner Kristensen (PWK), Henrik Palm (HP)
Uddannelsesudvalget havde en række tilføjelser til dagsordenen:
Uddannelse i de nye fælles akutmodtagelser og målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen for introduktionsstillingen skal kombineres med det reducerede antal
ansættelser med skadestuefunktion. Spørgsmålet er i hvor høj grad vi som speciale
skal kæmpe for at skadestuefunktionen fortsat skal være en væsentlig del af
ortopædkirurgien. BDU henviste til generalforsamlingen i Ålborg som tiltrådte at
skadestuefunktionen fremover må forventes at glide ortopædkirurgien af hænde. Der
var dog enighed om at det akutte arbejde fortsat udgør en væsentlig del af den
ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse.
Kombinationsstillinger er et nyt område. Kombination af et uddannelsesstilling og
ph.d. forløb
Søren Kold, Region Nord, har henvendt sig til UDDU. I sidste ansættelsesforløb er
ansat én person som i forvejen er ansat i et ph.d.-forløb. Det drejer sig om en syv-årig
stilling der også indeholder et ph.d.-forløb. Det kan være bekymrende med
selvstændige ukoordinerede initiativer fra enkelte uddannelsesregioner. Man drøftede
muligheden for at en repræsentant fra hver uddannelsesregion har sæde i
Uddannelsesudvalget. De postgraduate kliniske lektorer vil blive inviteret til
internatmødet i januar 2010.
Revision af målbeskrivelsen. herunder ny operationsliste
TL informerede om at revisionen af målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen er
foretaget og er hos de tre postgraduate kliniske lektorer, hvorefter den mailes til
bestyrelsen.
Vedr. punktet om artroskopier er det fortsat kravet at man skal have foretaget/have
indledt fem indgreb. Denne formulering blev diskuteret og der var enighed om at
tilføje ordet ”supervision”.
M.h.t. operationslister har MB udarbejdet et skema m.h.p. at lette overskueligheden.

Hjemmesiden
IT oplyste at hjemmesiden er færdigredigeret og det afventes at webmasteren
gennemfører rettelserne på UDDU's hjemmesiden. Herefter skal den være tilgængelig
via DOS hjemmesiden.
Program for uddannelsesdag i foråret
Der planlægge 23. april 2010 et møde både for yngre læger som supplement til
workshop. Det vil være det første fællesmøde med deltagelse af de
uddannelsesansvarlige overlæger og emnerne vil være Karriere og Specialevalg bl.a.
med deltagelse af en yngre kollega i specialet. Om eftermiddagen er der workshops.
Emnerne vil være ”Det komplicerede forløb” (for uddannelsesansvarlige overlæger),
”Metoder til evaluering”, ”Karrierevejledning”.
Emner til internatmøde
Der var enighed om at de tre postgraduate kliniske lektorer skal inviteres med. Et
centralt emne kunne være uddannelsen i forhold til de fælles akutmodtagelser.
Derudover var der følgende forslag:
a. Hoveduddannelsesforløb i forhold til ændringer af de ortopædkirurgiske
afdelinger.
b. Tanker og visioner for den kommende struktur for selskabet.
c. Status for uddannelsesforløb i det private.
Herefter gik man over til den udsendte dagsorden
a. Udpegning af senior-inspektorer
Principperne herfor blev diskuteret, og det vil blive undersøgt om der er mangel
på inspektorer inden for ortopædkirurgi.
b. Evaluering af karrieredagen på Panum
Der var enighed om at forløbet havde været tilfredsstillende og at selskabet er
repræsenteret fremover.
c. Henvendelse fra Ellen Appelquist vedr. beskrivelse af ortopædkirurgi særligt
rettet mod medicinstuderende
En sådan beskrivelse er allerede lagt ud på F.a.d.L´s hjemmeside.
Eventuelt
Intet til referat

Benny Dahl
Sekretær
Dansk Ortopædisk Selskab
30. november 2009

