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Referat
Møde mellem Bestyrelsen og DOS Uddannelsesudvalg

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.

2. Rekruttering til Ortopædisk Kirurgi:
Formanden fremlagde forslag til introduktionskursus for introduktionslæger.
Flere modeller blev diskuteret. Formanden vil arbejde videre med et praktisk ”hands on” kursus for
introduktionslæger. Tanken er eksternat med diverse workshops. Formanden kunne oplyse, at Industrien er
interesseret i at støtte initiativet.
Karsten Thomsen påtog sig opgave at forberede et oplæg til medicinstuderende 12. semester. Desforuden at
komme med forslag til hvordan et lign. møde kunne arrangeres for turnuslægerne. Endelig blev det besluttet, at
Bulletinen i den nærmeste fremtid skulle indeholde en leder hvor fokus skulle være på den kulturændring der var
nødvendig i afdelingerne – og at den på mange afdelinger er igangsat. En kulturændring som er mere
forandringsparat i den forstand at der fokuseres på turnuslægerne samt introduktionslægernes ophold i
afdelingerne.
 

3. Status for speciallægeuddannelsen i de 3 regioner.

 Region Nord.(Marianne Breddam)
Det to postgraduate lektorer i ortopædi, Hans Peter Jensen samt Marianne Breddam har udformet programmer
for introduktionsuddannelsen samt hoveduddannelsen. Afdelingerne som skal modtage introduktionslæger og
turnuslæger er blevet besøgt. På alle afdelinger skal der placeret introduktionslæger, tyve styk. På ti afdelinger
skal der placeres ortopædkirurger som skal gennemgå hoveduddannelsen. For hoveduddannelsens
vedkommende er to afdelinger fravalgt, Thisted og Hjørring sygehus.
Uddannelsesforløbet fordeler sig med halvandet år på centralsygehus derefter et år på universitetssygehus og
endelig afsluttende halvandet år på centralsygehus.
På universitetshospitalet skal opholdet være på traumesektor, børnesektor, rygsektor. Der er planlagt
fokusophold fire uger på abdominalkirurgi og fjorten på neurokirurgisk afdeling.
Som anført er programmet færdigudformet og indsendt til godkendelse. Programmerne skal være godkendt inden
stillingsopslag.

 Region Syd. (Søren Overgaard)
Regionen er tildelt atten stillinger til introduktionsuddannelsen og ni stillinger til hoveduddannelsen.
Introduktionsuddannelserne er fordelt med fem på Fyn, fire i Vejle-regionen, tre i Ribe-regionen og tre i
Sønderjylland. Uddannelsesprogrammer er endnu ikke færdigudarbejdet. Fokusophold ikke færdigbehandlet.
Hoveduddannelsen er tiltænkt at forløbe med et år på centralsygehus, herefter halvandet år på
universitetshospital og herefter et afsluttende ophold af halvandet års varighed på centralsygehus.

 Øst Region.
Programmer endnu ikke færdige. Fokusophold ikke aftalt. Der er planlagt fjorten stillinger til hoveduddannelsen
og otteogtyve stillinger til introduktions-uddannelsen.

4. A-kursus række. Indhold og evaluering v. Karsten Thomsen:
Specialets specifikke kurser andrager 241 timers undervisning, 34 kursusdage. Elleve
kurser er obligatoriske.
Generelt har alle kurser fået meget tilfredsstillende evalueringer. Uddannelsesudvalget justere fortløbende
kurserne med henblik på at undgå overlap fra de forskellige kurser hvad angår indhold.
Hver delkursusleder har en medhjælperkonto på 10 timer betalt af Sundhedsstyrelsen.
Skønsmæssigt et beløb på i alt 2350 kr.

5. E-kurser. Intro-kurser.
I Dansk Ortopædisk Selskabs regi er der typisk to E-kurser årligt. Uddannelsesudvalget oplyser, at dette antal
findes passende. Der har ikke været problemer med at få kursusarrangører. Mange kolleger henvender sig
personligt til udvalget med henblik på at opnå tilladelse til at gennemføre et E-kursus. Et E-kursus givet et
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CME-p. for hver 45 minutters sessioner.

Introduktionslægekursus – I-kursus.
Formanden fremlagde forslag til et sådant kursus med henblik på at rekrutterer kolleger til vort fag. Kurset er
tænkt som et internatkursus hvor undervisningsformen primært vil være workshops. Otteogfyrre stationer. .
Kurset vil kunne bliver afholdt i Byggecentrum, Middelfart.
Kurset vil blive fuldt finansieret af Industrien.
Formanden vil arbejde videre med planlægningen af et sådan kursus. Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget
finder det af stor værdi at introduktionskursus med angivet indhold introduceres.

6. Symposier:
Der er bred enighed om at symposieafholdes i DOS regi til dato har været en succes. Symposierne har fået gode
evalueringer. Sekretæren har fra flere fagområder fået tilsendt titler til kommende symposier. Underviserne bør for
fremtiden stimuleres til at lægge deres Power Point præsentationer ud på vores hjemmeside.
E-learning bør således introduceres på DOS-hjemmeside.

7. Evt.:
Intet.

Ref. Bjarne Møller-Madsen
/bb
 

Send e-mail til Selskabets webmaster med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 29. August 2009
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