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Punkt Emne Ansvar 

1.0 Formalia 

Ordstyrer: NWP 

 

2.0 Godkendelse af referat af 22.03.2013 

Godkendt  

 

3.0 Godkendelse af referat fra UDDU mødet d. 22. marts med 
gennemgang af bullits  

Godkendt og bullits gennemgået 

 

4.0 Spørgeskema til UAO om UDDU’s funktion. Fremlæggelse af 
resultatet (MB og JK) 

JK har haft tekniske vanskeligheder med Excel. Præsenteres 
ved næste møde 30.08.2013  

 

5.0 Uddannelsesdag 3. maj 2013. Hvordan gik det? Hvad kan vi 
bruge i UDDU. Næste møde. Referat til DOS hjemmesiden med 
billeder (MB, SO, JK) 

Dagen gennemgås og diskuteres. Referatet med summary 
rundsendes.   

 

 

6.0 Rekruttering og kønskvotering. Fokusgruppe. Referat.  

Enighed om at rekrutering forgår på studie niveau, da 4 
års reglen har medført at karriere valget nu for mange 
tages prægraduat. Referatet skæres til med anbefaldinger 
der kan benyttes af lektorer og andre der er i kontakt med 
studerende. Dette sendes rundsendes og uploades til 
hjemmesiden efter godkendelse fra bestyrelsen. 

 

7.0 Arbejdsgruppe til vurdering af behovet for en 
specialisteksamen.  

Der fremlægges ref. fra sidste møde, med Doris Østergaard, 
der fremlage arbejdet i anæstesien. Anbefalingen fra Doris 
gik mere på revision af målbeskrivelsen og de 
specialespecefikke kurser, ud fra devisen; definer først 
hvad der skal læres, derefter hvordan det skal læres og 
sidst hvordan det skal testes. Det var Doris Østergaards 
holdning at de første to punkter skulle redefineres og 
ændres. Når man så havde veldefinerede med læringsmål samt 
defineret hvordan de skulle opnås, ville man kunne 
defineres hvordan det skulle testes. Doris Østergaard var 
dog af den holdning, at en evt. test må ligge tæt op af 
OSKE principperne. 

    

Næste møde ligger lige efter sommerferien. Her skal 
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forberedes studietur til England for at observere deres 
eksamen samt høre de holdninger der ligger bag deres 
tilgang til testning.   

8.0 Ny senior inspektor.  

Magne Juhl stopper i region syd. UDDU er ikke bekendt med 
aftager der har meldt deres kandidatur. MB vil undersøge 
dette.   

 

 

9.0 UDDUs fremtidige sammensætning.  

Sammensætningen af UDDU diskuteres. Der er enighed om at 
udvalget er særdeles arbejdes tungt. Derfor findes det 
uhensigtsmæssigt at et evt. YODA medlem erstatter et andet 
medlem. Det er derfor UDDUs forslag til DOS bestyrelsen at 
udvalget udvides med to medlemmer til syv medlemmer så den 
fremtidige sammensætning bliver: 

• Formand: valgperiode 3 år med mulighed for genvalg 
en gang 

• Tre speciallæger: valgperiode 3 år med mulighed 
for genvalg en gang.  

• Yngre læge repræsentant. 1. Reservelæge eller 
afdelingslæge på valgtidspunktet: valgperiode 3 år 
med mulighed for genvalg en gang. 

• HU-repræsentant. Vælges blandt alle 
hoveduddannelses læger: valgperiode 2 år med 
mulighed for genvalg en gang.  

• YODA-repræsentant: Vælges blandt YODAs medlemmer. 
Valghandlingen tilrettelægges af YODA: valgperiode 
2 år med mulighed for genvalg en gang. 

Der blev endvidere rejst forslag om en mere demokratisk 
valgprocedure, for de medlemmer hvor valgproceduren ikke 
er defineret ovenfor. Ønsket er at valghandlingen giver 
alle DOS medlemmer mulighed for at stemme og ikke, som nu, 
blot dem der deltager ved DOS generalforsamlingen.   

 

10.0 Hvordan får vi Fase IV målbeskrivelserne implementeret? 

Uddannelsessymposiet ved DOS skal benyttes til at 
diskutere emnet. Dette arrangeres en panel diskussion med 
deltagelse fra UDDU, Ledende overlæger, Yngre læger samt 
YODA.  

NW tager kontakt til ledende overlæge. JK tager kontakt 
til Yngrelæger samt YODA.  

 

 

11.0 Symposium om uddannelse ved DOS kongressen 2013   
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Se punkt 10.0 

 

12.0  Arbejdsgruppe vedrørende ansættelsesprocedure til HU  

Kort referat af MB der vil fremsende referat fra møderne.   

13.0 Specialespecifikke kurser ( 

Der orienteres om kurserne herunder besparelser fra SST. 
Gennem forhandlinger med SST har PWK opnået, at vi for 
2013 har opnået 2012 budgettet, og ikke 2009-2011/3. Dette 
gør at kurserne bør kunne holde niveau.   

Der diskuteres muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe 
vedr. de specialespecifikke kurser.  

Denne arbejdsgruppe skal bestå af:  

• Hovedkursuslederen  

• 2 UDDU medlemmer 

• 2 YODA medlemmer 

• 1 PKL 

Gruppen ved endvidere kunne indkalde specialviden udefra.  

Hovedkursuslederen vil stå som en naturlig formand.  

Gruppen nedsættes nu og resultatet af dens arbejde 
præsenteres på Uddannelsesdagen 2014.  

Gruppens kommissorium:  

• Fagligniveau og indhold 

• Pædagogiske retningslinjer 

• Per vil du sende mig billedet så jeg kan sætte 
resten ind? 

 

 

14.0 Specialespecifikke kurser. SST’s udmelding om økonomi  

Se ovenfor  

 

14.0 Specialespecifikke kurser. Sponsorater.  

Der arbejdes på en model hvor det ikke er den enkelte 
delkursusleder de skal stå for kontakten og kontrakterne 
med industrien. Dette vil fremover køre vi af DOS.   

 

15.0 Train the trainer. Er der behov for at højne standarten på 
de Specialespecifikke Kurser. Specialespecifik uddannelse 
af vejledere. Evalueringsmetoder. Hvordan kommer vi 
videre?  

Det er der givetvis med dette emne ligger under 
kommissoriet for arbejdsgruppen.    
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16.0 Eventuelt 

 

 

 


