
Referat UDDU Hotel Sixtus d. 12.01.2012. 
 
Deltagere: NW, MB, NB, PW. Fraværende: TL, ABC 
 

• Referatet fra. 02.12.2011 godkendt! 
 

• Valg til UDDU: 
MB er på valg, kan genvælges for 3 år. 
NW burde være på valg men bliver et år endnu af praktiske årsager.  
TL  er på valg og kan IKKE genvælges. 
ABC er er på valg og kan IKKE genvælges, dette foregår UDEN OM 
generalforsamlingen. 
 
Dvs. 2 ledige poster i 2012 
 
Skal annonceres på hjemmesiden      
 

• Uddannelsesdag 11. maj 
  
Uvist om TL har fået fat i COH ang. workshop til udd.dag        
 
NW , MB og COH står for undervisningen af udd. Ansvarlige overlæger.  
Workshops til YL og undervisningen arrangeres af YODA og ligger endnu på 
tegnebrættet men forventes færdig snarest. 
 

• Fremtidige workshops i forb. M. DOS mødet: 
Da der er overvejelser om at afskaffe tirsdagen kunne workshoppen lægges 
onsdag aften fra 18-20/21. Kan evt. Arrangeres af YL-repræsentant i samarbejde 
med YODA. 
 

• Fase IV målbeskrivelserne: 
Onkologerne har nu afleveret en færdig. 
Fod/ankel har nu afleveret en færdig. 
Traume har nu afleveret en færdig. 
Børn har nu afleveret en færdig. 
Knæallo. har nu afleveret en færdig. 
Hofteallo. har nu afleveret en færdig. 
Skulder/albue er næsten færdig 
Håndkirurgerne er på vej med deres redegørelse. 
Idrætskirurgi er undervejs 
Ryg er undervejs 
Der findes ingen fagområde for amputationer/infektionskir. 
Der synes at være en del snitflade-problemer, som fagområderne 
arbejder på at løse internt. 
Der skal desuden laves en del småredigeringer til formuleringerne 
 
Det er ikke realistisk af nå at færdiggøre det til foråret,  

 
NY DEADLINE TIL FAGOMRÅDERNE HEDDER 1. APRIL! 



 
 

• Speciallægeeksamen: Der diskuteres fordele og ulemper. Generelt er der 
enighed om at det kan være en fordel, men bemærkes også at den slet 
ikke ville være nødvendig hvis alle vejledere opfyldte deres rolle. 

-Den svenske model diskuteres, kan teste kommunikation, 
ekspertrolle mm, fx OSCE 

   -Bør afspejle den virkelige verden, ikke multiple choice 
Fx OSCE. MB angiver at man skal teste om man ”kan passe 
bagvagten” 
-Kan på sigt anvendes til at se om der er et mønster, fx en  
afd. der ikke leverer varen 
-Skal sikre at man har opnået sine kompetencer som 
nyuddannet speciallæge. 
-Skal kunne bruges til at ”presse” afd. til at yde god 
udd./supervision. 
-Skal åbne op for internationalt samarbejde. 

 
• Nyt fra Hovedkursusleder: 

-Alt fungerer godt fraset at der aldrig er kommet regning fra 
seneste ryg-kursus. 
-Jf. Færdighedskurset så behøver det ikke nødvendigvis 
ligge i Århus, og MB åbner op for at det kan afholdes i 
Odense hvor faciliteterne ligeledes findes. Således kan 
arbejdet fordeles lidt. Generelt er der enormt stor 
tilfredshed med kurset. 
- 

• Nye mødedatoer 2012: 
   -Fredag 20.april 10-14 Patienthotellet, Odense 
   -Udd.dag 11. Maj       
   -Fredag 1. juni      
   -Fredag 7. September 
   -Tirsdag d. 23 Oktober v. DOS 
   -30. November incl. julefrokost. 
 
/Naja Bjørslev 
 


