Referat. UDDU møde Patienthotellet fredag d. 25. marts kl 10.00
Tilstede: NWP, TL, MB, IT.
Afbud: PWK, AB

1. Godkendelse af dagsorden,
Er sket via vanlig frist for indsigelser

2. Gennemgang af referat fra 21. januar 2011. Se arbejdspapirer. (NWP)
Bullits gennemgået

3. Symposier efterårsmødet 2011. (MB)
Til det kommende DOS møde, er der arrangeret symposium om torsdagen i dels
orthogeriatri og dels tumorkirurgi.
Om tirsdagen er der det sædvanlige af UDDU arrangerede indlæg og workshop for de
yngste læger, HU repræsentaten er ansvarlig.
Derudover vil Børneselskabet afholde symposium, der kan blive tale om en workshop
efterfølgende symposiet

Vi diskuterede fremadrettet hvordan vi skulle afvikle symposier og fandt en god løsning,
således at der fremover vil kunne afholdes 3 symposier til DOS mødet:
Et om tirsdagen som skal være uddannelsesorienteret mod et bredt publikum
To om torsdagen som er faglige symposier
Det ene symposium om torsdagen samt det om tirsdagen skal køre i rulleplan med
fagområderne, derudover er der plads til et ekstra, så der altid er mulighed for at afholde et
symposium om et relevant emne oppe i tiden, dette symposium kan benyttes både af
fagområderne efter ønske eller af bestyrelse eller udvalg.
Således laves der en rulleplan så fagområderne har mindst et symposium hvert 4 år, og
mulighed for at byde ind på et ekstra efter behov.
Brev til fagområderne om dette.
Bullits

4. Fase III status. (MB & TL)
Spørgsmål fra SO vedr. 360g evaluering, MB svarer SO og resume af evalueringen er med i
målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er nu godkendt af bestyrelsen og fagområderne samt PKL i de tre regioner,
TL sender nu til SST og retter porteføljen til den nye målbeskrivelse.
Vedr. implementering aftales at 2 år bliver cuttet. Dvs. at alle der er startet i HU stilling efter
1. maj 2009 skal følge den nye 2011 målbeskrivelse.
Kursister ansat før denne dato følger den gamle, de overlaps problemer der vil kunne opstå
naturligt når der skiftes, må klares lokalt af den uddannelsesansvarlige overlæge ved
konduite, brev om dette skal følge info brev om den nye målbeskrivelse til alle
uddannelsesansvarlige overlæger i landet.

5. Fase IV status. (NWP)
Der er indkommet Fase IV beskrivelse fra Idræt, skulder/albue, og hofte/knæ selskaberne,
traume kommer i næste uge,
Vi sender erindringsmail til de resterende selskaber, med de allerede indkomne beskrivelser
som inspiration.
Der viser sig i den forbindelse et stort behov for tidsbegrænsede speciallægestillinger for at
kunne uddanne speciallæger i en fase IV, dette på som pkt. næste gang.
6. Hvordan går det med HU i det private. (TL)
Opholdene diskuteres i det specialespecifikke råd i øst, som også er følgegruppe, man
afventer inspektorbesøg og resultat heraf.
I Nord er PKL: Søren Kold bekymret for de uddannelsesforhold der kan opstå pludseligt i en
så dynamisk virksomhed som privatsygehus, eks. Kan man få kontrakt på en hel række
skulderpatienter i den periode kursisten er der for at lære at lave knæskopier osv, han
imødeser problemer, men vil også afvente inspektorrapport.
7. Hovedkursuslederen. På valg? Ordinært medlem af UDDU. (NWP)
Der er forberedt vedtægtsændring således at UDDU skal bestå af 5 faste medlemmer heraf
en uddannelsessøgende HU læge, og med Hovedkursuslederen associeret.

8. Henvendelse fra SAKS herunder simulatortræning. Se arbejdspapirer. Hvilke muligheder
har vi for færdighedstræning. (NWP)
Nuværende muligheder for simulatortræning diskuteres, relevansen af simulation på en
række områder som eks. Skopisk kirurgi, traumeteamtræning etc, gennemgås, kirurgerne
bruger jo simulation til at skille de introlæger fra som ikke kan omsætte 2D til 3 D ca. 20 %
af befolkningen, de har ligeledes en eksamen på området før man overhovedet kan få
godkendt sin introstilling.
Samtidigt har SAKS tilbudt deres viden og ressourcer til hjælp for UDDU i
uddannelsesspørgsmål, og vi fandt det naturligt at SAKS skulle kortlægge nuværende status
i DK mht. simulation indenfor skopisk kirurgi, og finde evidens på området og slutteligt
komme med forslag til evt. nutidig relevans af simulatortræning i introuddannelsen

9. Henvendelse vedrørende HU ophold på Rigshospitalet. Se arbejdspapirer. (NWP)
Problemet skal klares lokalt af de respektive parter og uddannelsesregionssekretariatet i øst.
Og det specialespecifikke råd, det er ikke en UDDU opgave.
10. Uddannelsesdag 29. april. Status. Få tilmeldinger, hvad gør vi? (IT)
For at gennemføre det ret store arrangement, vil vi have mindst 25 deltager i hver gruppe og
altså mindst 50 i alt. Der sendes ny mail rundt til UAO overlæger og reannonceres i bulletin
med nyhedsmail til medlemmerne
Endvidere alle oplægsholdere på plads, mail til disse med konkretisering af emnerne.

11. Kvinder i ortopædkirurgien. Opgørelse af HU ansøgere og ansatte. Se arbejdsparirer. (NWP)
20% af ansøgere til HU stillinger er kvinder, er det godt nok? Debat i UDDU, europæisk
tendens til færre kvinder i ortopædi. Det vurderes ikke til at være et større problem i DK i
øjeblikket, området følges fremadrettet.
12. Questionnaire on recruitement in EBOT countries. (NWP)
Der mangler fortsat svar fra flere lande, udsættes til næste gang.
13. Potentielle emner til fremtidssikring af UDDU.
Evt. emner diskuteres
14. Nyt fra Hovedkursuslederen (PW)
Udgår

15. Eventuelt
1)
Frakturdatabase: MB og traumesektionen på OUH er ved at etablere database det
samme er Anders Troelsen i ØST via Hvidovre, begge steder søges om
regionstilladelse, der er opbakning i traumeselskabet
Det drejer sig om en databasse for alle opererede frakturer, og er en kvalitetssikrings
og monitoreringsdatabase.
Der er opbakning i UDDU til at etablere dette også mhp en fremtidig forankring i
specialeselskabet, databasen har stor værdi for uddannelsen

2)

Der foreslås en spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesansvarlige overlæger i
DK, pkt. sættes på ved næste møde

Nye mødedatoer resten af året.
6. maj i Odense
1. juni aften i KBH i forbindelse m EFORT
9. sept. Odense
25. okt. I forbindelse m DOS møde
2. dec. I Odense

Referant MB.

