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1.0

Ansvar

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
Michael Brix kom senere, da han havde undervist i Århus.

2.0

Godkendelse af referat fra UDDU-mødet 6. maj 2011
Referat og bullits gennemgået og godkendt.
Brev til fagområder vedr. symposier til DOS godkendes og
kan sendes af sted.
IT mangler information omkring deltidsstillinger i
forbindelse med dimensionering.

3.0

Simulatortræning

NWP

Der har været tilbagemelding fra SAKS og de vil gerne
indgå i et samarbejde vedr. udvikling af træning i skopisk
kirurgi i simulator. Vi inviterer et eller to medlemmer
fra SAKS samtidig med PKL’erne som naturligt kan bidrage.
4.0

HU-målbeskrivelse. Omplementering. Mail fra Jeannette

TL og

Penny

MB

HU-målbeskrivelsen er lagt på SST, men vi afventer fortsat
offentliggørelse af porteføljen.
Problemer med implementering løses dels ved den skrivelse,
som er offentliggjort på ortopaedi.dk og dels ved at kunne
kontakte MB og TL.
SST vil ensrette hvordan målbeskrivelserne skal laves. Der
er lavet en anbefaling, som ligger meget i tråd med det
arbejde vi har udført. Anbefalingen fra SST er, at
målbeskrivelser ældre end 2 år skal revideres. Det har
således ingen betydning for den aktuelle målbeskrivelse.
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5.0

NWP

Fase IV. Implementering. YL, SST, Regionerne
Der mangler fortsat Fase IV-beskrivelser fra tumor, ryg og
hånd. Deadline var 1. juni. NWP rykker igen.
Der er sendt brev til YL, men der er ikke kommet svar. SST
vil ikke forhindre en ordning med tidsbegrænsede
stillinger. Vi afventer svar fra YL inden vi skriver til
Regionerne.

6.0

Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesansvarlige

MB

Da MB ikke var tilstede udskydes punktet.
7.0

Mulige kandidater til UDDU efter Årsmødet okt. 2011

NWP

IT har ikke mulighed for at fortsætte i UDDU. Vi har ikke
umiddelbart interesserede kandidater. Vi vil annoncere på
hjemmesiden, så interesserede har mulighed for at stille
op til valg ved årsmøet.
8.0

HU i det private
TL beretter fra det specialespecifikke rådsmøde i region
Øst. Tim Houbo har været første kandidat igennem ½ års
uddannelse på Hamlet. Samlet set har det været en stor
succes med tilfredshed fra både kursist og
uddannelsessted. Ordningen fortsætter indtil videre.
Der har i ansættelsesudvalgene være rettet spørgsmål
omkring værdien af tyske Ph.D. afhandlinger. Meldingen var
at de svarer til dansk Ph.D. uden yderligere beskrivelse
begrundelse. Der kan rejses tvivl om dette og der bør
rettes henvendelse til Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling (Styrelsen for International
Uddannelse)

9.0

Uddannelsesdagen forår 2012. Emner
Generelt indtryk af stor skuffelse blandt UAO over at

TL
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Uddannelsesdagen blev aflyst.
Der er derfor god grund til at arbejde for en ny
uddannelsesdag til næste år.
Det har tidligere været diskuteret om den kunne arrangeres
i samarbejde med YODA, der afholder årsmøde på samme
tidspunkt. Der er generel enighed om dette i

både YODA’s

bestyrelse og i UDDU, hvorfor det vedtages at indlede et
samarbejde.
Det besluttes at Uddannelsesdagen skal afholdes 11. maj
2012. Afholdelse et sted på Fyn vil være mest
hensigtsmæssigt af hensyn til transport for lægerne.
Region Syddanmark har ”turistbureau” som kan hjælpe med at
lave arrangementer.
Det blev diskuteret hvilke emner vi kunne tage op og set i
lyset af behovet for bedre evaluering og evt. kommende
frivillig eksamen kunne emnerne
-

Evaluering af uddannelsessøgende og eksamen med
gæsteunderviser fra Sverige, hvor de har indført
frivillig eksamen. Peder Charles fra institut i Aarhus
har stor viden om uddannelse og kunne være interessant
som oplægsholder.

-

Simulatorkirurgi. Emnet er meget oppe i tiden og er
ved at blive indført på Hillerød og har været afprøvet
på Silkeborg i arthroskopisk kirurgi.

Det blev diskuteret hvordan formen på dagen skulle være i
forhold til at afholde den med YODA. Det vil fortsat være
interessant med en fælles seance for alle – fx om
simulatorkirurgi, men derudover kan dagen deles op mellem
yngre og ældre.
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Dimensionering af Speciallægeuddannelsen 2013-2017
Grundet tidspres kan emnet ikke nås at blive diskuteret,
og vil blive taget op på næste møde.

11.0

Strategiplan i DOS. UDDU’s andel af strategiplanen

NWP

Bestyrelsen i DOS ønsker at der skal udarbejdes
en strategiplan for videreudvikling af DOS. UDDU
har fået ansvaret for følgende områder. Emnerne
blev kort diskuteret, herunder om de var
relevante for arbejdet i UDDU eller om vi heller
skulle definere vore egne emner. Herefter blev
ansvaret uddelegeret.

12.0

Specialisteksamen. Hvordan foregår det i Sverige

NWP

Todelt eksamen med ”multiple choice” som skal bestås og
derefter essay eksamen. Hanne Hedin og kollega som har
stået for implementeringen af eksamen i Sverige vil gerne
hjælpe med at etablere eksamen i DK.
13.0

Nyt fra Hovedkursusleder
Der er mange deltagere på hvert kursus. Der er i alt 128
kursister i forløb. Der er sat 38 kursister pr. kursus,
hvoraf et par stykker ikke kan deltage, så der er 33-35
pr. kursus. Deltagerantallet er således højt på kurserne
og bør ikke blive højere, hvis kvaliteten skal bibeholdes.
Endoprotesekurset og børneortopædi skal have ny
delkursusleder. Der er aktuelt mange kurser der afholdes i
København, så nye delkursusledere børe komme fra
vestdanmark.
Det blev diskuteret om der er behov pensum. Ved nogle

PWK
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kurser har der tidliger været sendt oversigtsartikler ud
på forhånd. Erfaringen var dog at mange ikke fik dem læst.
Vi kan arbejde videre på det.
Fortsat tilfredshed med posttest. Dog fortsat
børnesygdomme med visse spørgsmål. Målet er at opbygge
spørgsmålsbank, så kvaliteten sikres.
14.0

Eventuelt

Ansvar

