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Punkt Emne
1.0

Valg af dirigent (09.30-09.31) SK

2.0

Valg af referent (09.31-09.32) JK

3.0

Godkendelse af dagsordenen (09.32-09.35) Godkendt

4.0

Godkendelse af referat fra UDDU møde januar 2014 (09.35-09.40)
Godkendt:
UDDU struktur (09.40-09.45)
UDDUs struktur gennemgås da der har været rejst spørgsmålstegn om
udvalgets sammensætning efter næste valg. Udvalget vil her fortsat
bestå af; Udvalget består af en formand og 5 medlemmer. Udvalgets
formand er medlem af DOS bestyrelsen og vælges af
generalforsamlingen. Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig
afstemning af læger ansat i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling.
Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab,
vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en
hoveduddannelsesstilling. Ét udvalgsmedlem vælges på DOS
generalforsamling som yngre læge repræsentant. Yngre læge
repræsentanten vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ét
udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre
Ortopædkirurger Danmark). Medlemmet, der skal være medlem af
Dansk Ortopædisk Selskab, indstilles for en 2-årig funktionsperiode.
Genindstilling kan ikke finde sted. De 2 øvrige medlemmer af udvalget,
der skal være speciallæger på valgtidspunktet vælges for 3 år. Genvalg
kan finde sted én gang. Herudover deltager hovedkursusleder for de
specialespecifikke kurser ved alle møder i uddannelsesudvalget, men
uden stemmeret.
Uddannelsesdag 2014 (09.45-10.10):
For udvalgets medlemmer er der fælles mødetid kl. 8.30. Til
gennemgang af it osv.
• Formiddag: 3 indlæg,
o Train the trainer Piet de Boer
o Kaffe pause
o Afholdelse af specialespecefikt kursus Michael Brix
o Lykkes din undervisning Anne Lippert
• Eftermiddag (3 x 45 min. Workshops)
o Se nedenfor
• Uddelegering af arbejdsopgaver
• Budgettet styres af DOS kasser Henrik Palm i samarbejde med
YODA kasser Christen Ravn

5.0

6.0

MF kontrollere frokost bookningen og melder tilbage.
Det forslås at uddannelsesdagen i fremtiden flyttes fra første fredag i

Ansvar

JK
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maj til 2. Fredag i maj for at undgå det sammenfald der er for
nuværende med intro dage i øst.
Workshop:
A:
Det aftales at Piet De Boers workshop omhandler temaet ”Hvordan
lærer du fra dig”; fra sawbone til daglig supervision (operativindlæring
og evaluering). MB og SK tager hver en session
B:
Herlev gruppens workshop omhandler udvikling af personlig
uddannelse selvom man er ”færdig” uddannet læge.
NB og MB tager hver en session
C:
SM og MF vil i deres workshop forsøge at få yderligere input
PW og NB tager hver en session.
Elektronisk evaluering.
JK forestår denne og den tager udgangspunkt i umiddelbart respons.
Der afprøves SurveyMonkey og ResponseWave. JK melder tilbage
senest uge 16.
7.0

Hvidbog til specialespecifikke kurser (PWK, NB, MF, SM) (10.1010.30)
Gruppen har på deres hidtidige møder arbejdet med problemanalyse.
Et primært problem er den relative hurtige turn-over ved
delkursuslederne. Det ønskes derfor at delkursuslederen kan
fastholdes, mens rotationsprincippet fastholdes. Dette kræver en
forankring i specialeselskaberne.
Gruppens hidtidige arbejde diskuteres, og der kommer forslag som
gruppen kan tage med tilbage og arbejde videre med.
Gruppen vil præsentere deres status til næste møde i juni og forventer
hvidbogen færdig umiddelbart efter sommerferien, så den kan
præsenteres til DOS.

8.0

Specialespecifikke kurser (PW) (10.30-10.40)
De specialespecifikke kurser gennemgås. Færdighedskurset er i år
blevet rykket til uge 15, hvilket har givet en del støj. Der har ellers ikke
været nogen problemer.
Til næste møde gennemgås forholdene omkring færdighedskurset.
Uddannelsessymposium DOS kongressen 2014 (10.50-11.30)
Ved DOS kongressen 2014 er der tre formiddags-symposier samtidig
og et symposium om eftermiddagen. UDDU har ansvaret for et af de tre
formiddags-symposier. De to andre symposier omhandler forskning og
korte kliniske retningslinjer. Eftermiddags-symposiet afholdes af
forskningsudvalget og omhandler learningcurves, dette symposium
afholdes af forskningsudvalget.

9.0

UDDUs symposium bliver tre-benet:
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10.0

11.0

Ortopædkirurgisk uddannelse; et blik ind i fremtiden
• Nye kriterier for hoveduddannelse (MB)
• Eksamen til de specialspecefikke kurser (SK og JK)
• Nye A-kurser (PW)
Orientering fra arbejdsgruppe til vurdering af behovet for en
specialisteksamen (JK). (11.30-11.45)
JK præsentere status for gruppens arbejde. Gruppen skriver sammen i
øjeblikket og arbejdet præsenteres ved næste møde..
Orientering fra arbejdsgruppe til vurdering af
ansættelsesprocedure til HU (MB). (11.45-12.00)
Man ønsker udgangspunkt i en case og spørgsmål med udgangspunkt i
de syv lægeroller. Vægtningen mellem forskning og kirurgi diskuteres.
Ansættelsesproceduren giver anledning til en bred diskussion omkring
det nuværende forløb samt hvad man kunne ønske sig for fremtiden.

Ansvar

JK

MB

Gruppens endelige arbejde præsenteres ved næste møde.

12.0

13.0

14.0

Elektronisk logbog og ny skabelon for målbeskrivelse (SM) (12.0012.15):
• Deadline for indsendelse af målbeskrivelse efter ny skabelon er
den 1. oktober 2014
SM præsenterer arbejdet. Arbejdet er påbegyndt sammen med Barbare
Høgsted fra videreuddannelses sekretariatet, og forløber planmæssigt
og vil således være klart til den 1. oktober 2014.
Rekruttering (NB, MF) (13.00-13.45)
Arbejdet præsenteres. De producerede flyers skal ud på alle
ortopædkirurgiske arbejder samt FAM’er. Det forslås endvidere at vi
præsenterer arbejdet på yngre læge dage i alle regioner. NB kontakter
YL
YODA har afsat 20.000 til en video, til at præsentere specialet. Her skal
findes kandidater til at præsenterer specialet.
Det forslås endvidere at vi forsøger at repræsentere vores materiale til
FADLs lægevikariat kursus. NB kontakter FADL
SK vil præsenterer arbejdet for DOS bestyrelsen. Dette kan dog ikke
foregå uden et budget. NB vil fremsende dette.
MB skaffer pris på video optagelser via syddansk universitet.
UDDU vil kontakte de kliniske lektorer, for at få dem til at huske
branding af specialet via deres møde med de studerende.
NB undersøger hvilke medier de studerende har (Facebook, Twiteer
osv)
NB sender materialet rundt og alle har ansvar for at læse det igennem
og komme med feedback.
Fase IV (SK) (13.45-14.10)
Emnet diskuteres. UDDU indstiller til at man på afdelingerne kræver
fase IV uddannelse i overlægestillinger.
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15.0

16.0

Punktet tages op på næste møde og vendes desuden med
kvalitetsudvalget.
Inspektorrapporter: OUH og RH (14.10-14.20):
Rapporterne diskuteres grundigt. Rapporten for OUH giver ikke grund
til yderligere kommentarer. UDDU vil ikke gøre yderligere ved RHs
rapport, men afventer hvad den nye uddannelsesansvarlige overlæge
vil gøre.
Evt.
Der er givet tilladelse til brugen af ”de 7 læge roller evaluerings kortet”.
Afventer at få den endelige version. Når JK får denne, lægges den på
hjemmesiden
Næste møde.: 13. Juni, OUH: 9.30-14.30 og næste igen 22 august.

Ansvar

