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Punk
t 

Emne Ansvar 

1.0 Formalia 

a. Valg af dirigent (10.00-10.01) 

Søren Kold 

b. Valg af referent (10.01-10.02) 

Maj Haubuf 

c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) 
d. Godkendelse af referat fra UDDU møde 

februar 2015 

Ingen indsigelser 

 

2.0 DOS uddannelsesdag 2015 

Færre antal tilmeldte sammenlignet med forrige 

år. – Der er 6 udstillere i år mod 8 udstillere 

sidste år. 

Det tilstræbes at lave en hvidbog med årshjul 

til næste år, således at industrien kan varsles 

allerede I efteråret. 

Ifølge listen med tilmeldte, så deltager meget 

få ledende overlæger. Hvad kan vi gøre for at 

ændre dette for fremtiden? 

PKL’er vil opfordre medlemmer af de regionale 

uddannelsesudvalg (uddannelsesansvarlige og 

ledende overlæger) i at deltage i DOS 

uddannelsesdag fremover. 

Gennemgang og tilretning af det endelig program. 

Gennemgang af tidsrammer, oplæg til 

gruppearbejde (ved MF, JK, ABC) og ordstyrere. 

 

Alle 
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Separat tilmelding til DOS uddannelsesdag på 

hjemmesiden. Fremover ikke udelukkende via YODA. 

 

DOS uddannelsesdag 2016 (brainstorm) 

Forslag til emner og undertitler: 

Supervision, rekruttering, klinisk færdighed. 

Hvornår er man speciallæge? 

(Kompetencevurdering, eksamen, logbog).  

Den ortopædkirurgiske karriere: Fra intro til 

HU, kompetencevurdering, eksamen. 

 

Overskrift: Evaluering på vej til ortopædkirurg. 

 

Deadline overskrift: 22. Juni. 

UDDU ønsker ikke at forårsmødet fremover flyttes 

til 2 hverdage, da dette formodentlig ville 

medføre færre tilmeldte yngre læger, da det vil 

være sværere at få fri fra afdelingerne. 

3.0 Hvidbog:  
herunder brug af industrien. 
Sikres at industrien ikke er passive udstillere, 
men at de anvendes aktivt. Industrien vil gerne 
hjælpe med standarddokument som kan sendes til 
industrien og gå gennem firmaernes compliance-
regler. 
Status på hvidbog for specialespecifikke kurser: 
Der mangler en beskrivelse af økonomi, inkl 
budget-struktur. Derudover hvorledes 
ekstraudgifter kan dækkes samt relationen til 
industrien. Evt udfærdiget ved PWK. 
Der skal tages kontakt til industrien mhp 
udfærdigelse af et standard dokument, som kan 
anvendes i forbindelse med ansøgning af midler. 
Der skal arrangeres et årligt (obligatorisk) 

MF, PW 
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møde for alle delkursusledere samt 
arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppe skal bistå hovedkursusleder i 
tidsperioden 2015 – 2017 og kan formodentlig 
opløses herefter. ”Arbejdsgruppe” skal 
defineres, således at der er klare regler ved fx 
udmeldelse af deltager. 
Post-test: Angive svar-procent. Desuden konkrete 
retningslinjer og en template til brug for 
kursister som er ”ikke bestået”. 
Regler for oplysninger til offentliggørelse på 
hjemmeside bør fremgå, f.eks. som nylig 
beskrivelse sendt af PWK til delkursusledere. 
Selskaberne opfordres til at anvende den fælles 
hjemmeside via DOS. 
 

4.0 Hjemmeside, herunder oplagt side for kommende 

ortopædkirurger – linkes til YODA; skal gøres 

ungt ! 

Årshjul med revision af hjemmeside 

Opmærksom på opdatering af oplysninger. 

Rekruttering bør fremgå tydeligere. 

Opdeling af hjemmesiden efter uddannelsesniveau 

(Intro, HU osv). 

Oprettelse af arbejdsgruppe til gennemgang af 

hjemmesiden og afholdelse af møde med web-

ansvarlig. 

Definering af indholdet. Hvad skal flyttes med 

fra gamle til nye hjemmeside. 

Tilføje links til YODA. 

Arbejdsgruppe: JK, MH, ABC 

Første møde primo juni. Og herefter møde med DOS 

webmaster.  

JK 
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5.0 Rekruttering, herunder KBU rekruttering 

Mere fokus på FAM og de studerende. 

Sikre at lektorer lokalt også er bekendt med 

materiale udarbejdet til rekruttering. 

Samarbejde med videnskabeligt og rekrutterings 

udvalget foruden YODA. 

Stor betydning at KBU ikke længere er tilknyttet 

afdelingerne og derved ikke oplever en 

ortopædkirurgs hverdag. 

Produktet fra workshop for stud.med og KBU fra 

uddannelsesdagen præsenteres for DOS og 

medvirker til oplæg ved årsmøde i oktober. 

Skal stud.med fremover have særlig invitation 

til DOS for at fremme rekrutteringen og fokus på 

specialet? 

MF, MH 

6.0 Symposisium: 90 minutter DOS kongressen 2015: 

introstilling 

Program vedhæftet 

 

SK 

7.0 Operationsliste, kolonne til superviseret 

indgreb. 

Elektronisk operationsliste  

Indgår i diskusion med PKL under E-logbog. 

Vi ønsker ikke at ændre på operationslisten, som 
den er nu. 

Vi vurderer ikke at en sådan opdeling er 
relevant på det omtalte uddannelses-niveau. 

Elektronisk operationsliste: Erstattes på et 
senere tidspunkt af logbog og 
sundhedsplatformen. 

SM 

 

MF 
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JK og MF arbejder videre på et oplæg, som kan 
diskuteres på et senere møde. 

8.0 Habilitetserklæring 

Ingen indvendinger. Alle tilstedeværende kan 
underskrive (SK, SM, JK, MF, ABC, MH) 

Alle 

9.0 Nyt medlem efterår 2015 

Uoverensstemmelse imellem vedtægter og udvalget 
som det står under udvalgets faneblad på DOS’ 
hjemmeside. Vedtægterne skal opdateres og 
ændres. Se bilag. 

YODA medlem står til valg i efteråret. Bestemmes 
af YODA. Valgperiode på 2 år kan ikke ændres 
eller afkortes.  

SK 

10.0 MØDE med PKL’er fra kl. 15 

Tilstede er foruden UDDU, PUF-lektor fra Region 
syd, Hans Jørgensen, PKL fra Region Nord, Svend-
Erik Østgaard. Susanne Mallet er både medlem af 
UDDU og PKL i Region Øst. 

 

11.0 1. Den obligatoriske forskningstræning.  
For alle regioner gælder a-kursus samt 10 dage 
frikøbt til forskningstræning. 
Derudover diskrepans imellem de 3 regioner. 
 
Region Nord: Kursus ved Aarhus Universitet, A-
kursus og deltagelse med et videnskabeligt oplæg 
ved konference (DOS). 
Skal godkendes ved PKL.  
I HU er der alle steder (dvs alle 3 
regioner)mulighed for 10 lønnede dage til 
udarbejdelse af et færdigt projekt, som kan 
præsenteres. I region nord fokuserer man på, at 
der på hver afdeling bør være en vejleder med 
forskningserfaring, gerne på pH.D niveau. 
 
Region Syd: Kursus på SDU. 
Indenfor første ansættelse skal vælges et 
projekt og herefter sikres progression i 
projektet ved faste møder med deltagelse af 
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vejleder samt lærestolsprofessor. Afsluttende 
eksamen.  
Desuden deltagelse ved forskningens dag. 
 
Region Øst: Kursus ved Region Sjælland og Region 
Hovedstaden. 
A-kursus i forskningstræning. Godkendelse af 
projekt ved vejleder lokalt. 
 
Fremadrettet bør dette ensrettes mere. Evt 
mulighed for en fast poster-session på DOS? 
Videre ensretning ved videnskabeligt udvalg. 
 

2. Hvordan kan PKLérne være med til at sikre 
ensartet højt uddannelsesniveau i de tre 
uddannelsesregioner? 

Kompetence vurdering 
Region Syd: 360 gr evaluering, skemaer til 
operativ evaluering, kompetencekort, operativt 
kørekort 
Der er udarbejdet manualer og instruksbøger i 
lommeformat. Disse følger uddannelseslægen 
igennem uddannelsen og følger med igennem de 
forskellige ophold / ansættelser. 
 
Region Nord: Intet overordnet system. Afhænger 
af den enkelte vejleder. 
 
Region Øst: Som Nord. 
 
Mere fokus på ikke at godkende uhensigtsmæssige 
forløb (både intro og HU) og at kommunikere 
dette ud til de ledende og uddannelsesansvarlige 
overlæger. Der skal være bedre redskaber til 
både karrierevejledning, men også til at vurdere 
potentiale (herunder manglende progression). 
Hvorledes handler man ved uhensigtmæssige forløb 
og ikke egnede kandidater. 
Ligeledes opmærksomhed på hvorvidt kandidaterne 
er egnede allerede ved ansættelse i introforløb. 
 
 

3. Hvordan og i hvilket omfang kan hoved – og 
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delkursusledere trække på PKLérnes 
pædagogiske knowhow? 

Hvidbog til delkursus-ledere under udarbejdelse. 
Af denne fremgår, at man ved spørgsmål indenfor 
den pædagogiske ramme kan kontakte PKL i 
regionen. 
 

4. Hvordan skal samarbejdet mellem PKLér og 
UDDU forme sig fremadrettet? 

Fælles vidensbank på DOS’ hjemmeside med bl.a 
mulighed for deling af udarbejdet materiale af 
gavn for andre afdelinger. 
Mere tilgengængelige møde-referater (forefindes 
på DOS’ hjemmeside). 
Årligt møde imellem PKL / PUF.  
 

5. Har PKLérne en funktion i forbindelse med 
ansættelsessamtalerne til HU – stillinger? 

Netop afprøvet ved ansættelsessamtaler i Region 
Øst og der foreligger nu første evaluering 
herpå. Susanne Mallet deltager som DOS-
repræsentant ved første ansættelsessamtale efter 
ny procedure både i Nord og Syd. 
 

6. Evaluer.dk og E-logbog fra 2015 
Opstart 1/6-2015. Inkluderer med tilbagevirkende 
kraft HU-læger ansat fra november 2014 (Region 
Øst). 
Region Syd og Nord skal have brugervejledning.  
 

7. evt. 
Hvad kan vi gøre for at tiltrække flere 
speciallæger til uddannelsesdagen?  
Fokus på dette i de lokale uddannelsesudvalg. 

 

12.0 Næste møde: Tirsdag den 11. August kl 10 i 
Odense 

 

 


