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Punkt Emne
1.0

Godkendelse af dagsorden
• Godkendt

2.0

Godkendelse af referat fra UDDU mødet d. 30. august med
gennemgang af bullits
• Godkendt og lagt på hjemmesiden
Spørgeskema til UAO om UDDU’s funktion. Fremlæggelse af
resultatet
Karrieredage og informationsmateriale
• Har været afholdt i København med nye foldere og
plakater. God respons fra de studerende. Der var en
studerende med, hvilket var et godt trækplaster og
indgangsvinkel
til
at
komme
over
og
stille
spørgsmål.
• Har ligeledes været afholdt i Odense med god succes.
• Uddannelsesdag i Aalborg er planlagt til den
31.10.13. Desværre er der ingen der endnu har sat
sig på dagen. Vi vil over de næste dage trække på
vores eget netværk.
Uddannelsesdag 2014
• Piet De Boer har meldt ud at han kommer til
uddannelsesdagen. Der ønskes en tilbagemelding fra
YODA om han ønsker at han bliver til YODAs
forårsmøde.
• Skelettet fra UDDUs side er:
• Formiddag: 1) Train the trainer, her under de
specialespecefikke kurser, hvor der præsenteres
grundideen til hvidbogen, herunder hvordan kursus
rækken skal opbygges, hvad der skal indgå, hvad der
skal fjernes for at give plads til andet, 2) hvordan
evalueres de 7 lægeroller anno 2013 her kunne
benyttes en af deltagerne fra SSTs arbejdsgruppe.
• Om eftermiddagen skal være 3 x 45 min workshop; 1)
med Piet de Boer 2) pædagogisk metoder afholdt af en
med erfaring fra enten universitetsverden eller fra
et
andet
speciale
og
præsenterer
pædagogiske
metoder,
3)input
til
Hvidbog
for
de
specialespecefikke kurser.
• JK tager den 23.10.13 efter YODAs generalforsamling
kontakt til den nye bestyrelse og præsenterer vores
skellet.
Arbejdsgruppe
til
vurdering
af
behovet
for
en
specialisteksamen.
• Den 2. november er gruppen inviteret til England for
at overvære Intercollegiate Specialty Examination in
Trauma & Orthopaedic Surgery - November 2013
(Engelsk specialist eksamen).
• Primo december afholdes næste møde med besøg fra
Sverige
med
præsentation
af
deres
frivillige
eksamen.
• Der
er
samtidig
udkommet
ny
beskrivelse
af
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Punkt Emne

10.0

kompetence vurdering fra SST.
Der skal endvidere muligvis forfattes en revideret
målbeskrivelse som lever op til SST nye krav
herunder krav til den elektroniske logbog som skal
implementeres 2014/2015.
Arbejdsgruppe ansættelsesprocedure til HU
• Ansættelsesudvalget i region øst har selvstændigt
afholdt temadag vedr. emnet. De efterlyser et udspil
fra UDDU, men vil ikke selvstændigt foretage sig
mere. Afventer dog en snarlig afklaring fra UDDU.
• MB redegør for gruppens arbejde. Gruppen har afholdt
første møde. I gruppen sidder(Michel Brix, Per
Wagner, Thomas Lind(Ø), Georg Kejlå(S), Hans Peter
Jensen(N)) således en fra hver uddannelsesregion
samt UDDU repræsentant og Per Wagner som sidder med
i alle 3 ansættelses regioner. Aktuelt udarbejdes en
opdatering af lægerollerne iht. SST udgave anno
2013.
Symposium. Fase IV. DOS kongressen
• Det gennemgås kort.
Arbejdsgruppe til ændring af de specialespecifikke kurser
mhp. udvikling af Hvidbog.
• Der indkaldes til møde først i november. Formand
PWK, fra UDDU NB og SO. NB indkalder til møde. Der
er endnu ikke fundet en deltagende PKL. UDDU (NB)
tager kontakt til Susanne Mallet.
Specialespecifikke kurser

11.0

Eventuelt

12.0

Næste møde: 26.11.13

•
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9.0

Afbud: Ingen
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