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Punkt Emne
1.0

Ansvar

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om
frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse.

2.0

Velkommen til Naja Bjørslev – konstituering af UDDU
Det blev diskuteret om der er behov for faste
ansvarsområder for de enkelte medlemmer i UDDU. Der
vurderes ikke at være behov for egentlige ansvarsområder,
men vi tager opgaverne ad hoc og fordeler ansvaret.
Det skal præciseres hvornår medlemmerne er på valg, så
hjemmesiden kan opdateres.
TL 2012 (Kan ikke genvælges?)
NWP 2013

UEMS, EBOT repræsentant. (Kan ikke genvælges?)

MB ? (Genvalg?)
NB 2014
ABC 2012 (Kan ikke genvælges)

3.0

Godkendelse af referat fra UDDU-møde 25.10.11
Referatet er endnu ikke færdigt. Vil blive godkendt til
næste møde.

4.0

Speciallægeeksamen
Behovet for speciallægeeksamen blev diskuteret. I
UEMS/EBOT landene er det kun Norge og Danmark, der ikke
har en eller anden for for eksamen.
Med øget samarbejde i EU er der behov for at
arbejdskraften skal have fri bevægelse. Det kræver
harmonisering af uddannelsen. EBOT-eksamen er etableret,
men bruges primært af lande uden for regionen.
Ved at være proaktive, får vi selv større indflydelse på
udformningen af eksamen.
Der er bred enighed om at vi skal arbejde mod at der
indføres frivillig eksamen i forbindelse med
speciallægeeksamen og vil præsentere det på fællesmødet
12. januar 2012 og på Uddannelsesdagen 2012.
NB anfører at eksamen ikke blot skal være en ekstra ting,
der øger arbejdsbyrden. Det skal integreres i uddannelsen
– og der skal være tid til fordybelse og god supervision –
supervisor skal også kunne det de superviserer i! Hvilket
der er bred enighed om.

5.0

Uddannelsesdag 11. maj 2012

ABC,
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Vi fastholder at afholde Uddannelsesdagen i samarbejde med
YODA. Det vil øge deltagelse af yngre ortopæder
betragteligt og forhåbentlig også gøre det mere attraktivt
for UAO. Uddannelsesdagen prioriteres højt af DOS og det
er vigtigt at vi skaber en succes. Deltagelse skal derfor
være gratis for alle. Dato bliver 11. maj 2012.
Fastsættelse af emner. Fælles formiddag med yngre
ortopæder, eftermiddag adskilt med emner primært rettet
mod UAO og mod yngre ortopædkirurger.
Formiddag:
09.00-10.30 Eksamen. Indledning ved NWP evt. med
testspørgsmål fra amerikansk test. Oplæg ved Peder Charles
om læring og eksamen (20-30 min) Oplæg ved Hanne Hedin fra
Sverige om de svenske erfaringer med eksamen (20-30 min)
Herefter spørgsmål og diskussion.
10.30-11.00 Læring – i arbejdstid eller fritid. Oplæg fra
overlægerne ved Martin Lind med focus på behovet for
læring og at det også må ske i fritiden.
Oplæg ved Simon Serbian fra YL med focus på at læring skal
indgå i arbejdstiden og så må arbejdet indrettes efter
dette.
15 min til hvert oplæg og god tid til diskussion.
Frokost
Efter frokost skal der være 3 workshops, som de
uddannelsesgivende roterer imellem, så vi får delt
deltagerne op i mindre grupper, så der bliver bedre
diskussion. Hvis der bliver et lavt deltagerantal, må vi
lave det som fællesseancer.
YODA arrangerer 2 spor for yngre ortopæder. YODA vil komme
med program senere.
Workshops
1. FASE IV – hvordan og hvorfor
2. Simulatorkirurgi – muligheder ved Claus Ol Hansen
3. Målbeskrivelse, hvordan implementeres og bruges den
bedst.
Annoncering og tilmelding af uddanelsesgivende læger


NB vil lave opdateret plakat og få den på
ortopaedi.dk og rundsendt til UAO via NWP’s
mailingliste. Tilmeldinger til NB.
DEADLINE inden jul.
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Annoncering til YODA
Placering: NWP har kontkatet eventbureau i Region Syd.
Fredericia Messe Center 360 kr. pr. person. Gode
faciliteter til kursus, men ikke egen overnatning. Hotel
lige over for.’
Hotel Severin ved nye Lillebæltsbro. 395.00 plus grupperum
til 6000.
Comwell og Dansk Folkeferie er noget dyrere. Vi laver
yderligere research og finder en løsning i løbet af
december.
YODA har engageret sig med firmaer som sponsorer og disse
bør ikke være tilstede om fredagen 09-15.30, da det her er
DOS, der er ansvarlig.
6.0

FASE IV
De fleste tilrettede FASE IV beskrivelser er sendt tilbage
til fagområderne mhp. tilretning.
Vi venter på tilbagemelding fra fagområderne. Vi forventer
at de accepterer tilretningen. Når tilbagemeldingerne
kommer må videre sagsbehandling ske pr. mail. Det skulle
ikke være nødvendigt at mødes inden fællesmødet 12.
januar, men vi må tage den sidste diskussion om evt.
afgrænsning der.
Diskussionen om behov tidsbegræsede stillinger må tages på
et senere tidspunkt.
Endelig grafisk opsætning af FASE-IV målbeskrivelserne må
foretages af Gitte Eggers.

7.0

Nyt om simulatortræning

TL

Møde i gruppen 19. december. Claus Ol Hansen, Thomas Lind,
Simulationsenheden i Hillerød.
8.0

Inspektorordning

MB

Aktuelle aktive inspektorer
Region Øst Senior: 6 Junior: 3
Region Syd Senior: 7 Junior: 3
Region Nord Senior: 7 Junior: 3
Ingen grund til ændring.
9.0

Henvendelse fra 2 HU-læger vedr. accelereret HU-forløb
Kan det være rimeligt, at man kun kan få godskrevet 1
måneds ansættelse til at dække de øvrige 6 lægeroller,
mens resten af tiden anvendes til den medicinske
ekspertrolle.

MB, NWP
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I UDDU finder vi det ikke hensigtsmæssigt at der er så
ensidig fokus på expertrollen, men øvrige lægeroller bør
tilgodeses i højere grad. Det vurderes derfor ikke
hensigtsmæssigt at man kun kan få godskrevet 1 måned for
at styrke disse roller.
Meritvurdering skal revurderes og TL vil tage det op i det
specialespecifikke råd.
Der har været rettet henvendelse omkring muligheden af at
ansætte en HU-læge som afdelingslæge inden
speciallægeanerkendelse.
Det vurderes at en afdelingslæge stilling er en fast
stilling, som ikke er en uddannelsesstilling. Man kan
derfor ikke bestride denne før man har fået
speciallægeanerkendelse. Der er dog ikke noget til hinder
for, at man kan passe afdelingslægefunktioner så længe man
opfylder kompetencerne i de øvrige roller.
10.0

Evaluering af DOS årsmødet.

NWP

Det er i bestyrelsen vurderet at kongresforholdene i
København er betydeligt bedre end andre steder, og at DOSmødet 2012 derfor også afholdes i København.
Spørgeskema udsendt til deltagerne om tilfredshed med DOSårsmådet 2011.
Der har været utrolig tilfredshed blandt deltagerne.
Det konkluderes at få deltager om tirsdagen og at mange
skriver, at det er svært at få fri fra afdelingen i 4
dage.
Der arbejdes derfor hen mod et 3-dages møde.
Tirsdagens symposium flyttes til torsdag formiddag,
således at der kører to sideløbende symposier.
Det ekstra ”valgfri” synmposium kunne ligge sideløbende
med en videnskabelige session, men måske 2 symposier er
nok. Endelig afklaring i samarbejde med fagområderne til
mødet på Sixtus.
Workshop for Yngre kunne med fordel lægges onsdag aften.
Vi vil arbejde for denne løsning ved næste DOS-møde.

11.0

Fællesmøde med fagområderne 12.01.12 Sixtus
Vi har fire punkter på dagsordenen.
FASE IV Præsentation af det arbejde, der er udført.
Forhåbentlig har alle fagområder meldt tilbage. Evt.
uoverensstemmelser og afgrænsninger mellem fagområderne må
diskuteres
Specialisteksamen.
Uddannelsesdagen
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Fremtidig mødestruktur på DOS-mødet.
ABC må melde forfald til fællesmødet 12. januar, da han er
bortrejst
12.0

Nyt fra hovedkursusleder
Der kan være problemer med at fordele kurserne, da der
ikke er muligt at se hvor kursisterne er ansat. Det
betyder at alle kursisterne fra en afdeling, skal på det
samme kursus, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det har dog
kunnet løses ind til videre.

13.0

EVT.
Henrik Palm har kontaktet ABC for at gøre opmærksom på at
den nye betænkning for speciallægeuddanelsen fastholder at
forskningsmodulet kun skal være på 20 dage, og at man ikke
kan få godskrevet yderligere.
Da det tidligere har være vurderet at der burde være 3
måneders forskertræning opfordres UDDU til at gøre
indsigelse. HP vil foretage skriftlig henvendelse til UDDU
om dette.
U-portalen. 1. reservelæge Rasmus Nielsen på Gentofte
Hospital arbejder med en ide omkring digital
kompetencestyring. Programmet skal bruges i dagligdagen
til at styre og evaluere uddannelsen løbende. YODA har
taget ideen op og vil forsøge at komme med en konkret
model. Der kan blive behov for startkapital til at lave
en demomodel. Hvis YODA kan komme med et konkret udkast
til hvad programmet skal kunne, hvordan det skal fungere
og hvilke ressourcer det kræver, kan de skrive en
ansøgning til DOS’ bestyrelse med anmodning om
støttekroner til at komme i gang. YODA vil arbejde videre
og komme med et konkret forslag.
Ville være relevant at præsentere på Uddannelsesdagen.

PWK

