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Punkt Emne
1.0

Godkendelse af dagsorden
Godkendes med enkelte tilføjelser.

2.0

Godkendelse af referat UDDU-møde 12. januar Sixtus
Godkendes uden ændringer.

3.0

Uddannelsesdag 11. maj
55 yngre læger tilmeldt. 14 ud af 31 mulige UAO’er er
tilmeldt fra hele landet. Dette er acceptabelt men langt
fra tilfredsstillende. Det har været diskuteret i
bestyrelsen at fredag kunne være en dårlig dag. Det er dog
vurderingen i UDDU, at dagen ikke er afgørende. En anden
mulighed er at afdelingerne ikke ser dagen som en dag for
alle uddannelsesgivende læger, men kun for UAO. Der er dog
skrevet til de ledende overlæger om at dagen er åben for
alle.
MB foreslår, at vi skriver til de afdelinger, der ikke er
repræsenteret om årsagerne til dette, og om vi kan gøre
noget for at imødekomme disse problemer.
Økonomi: DOS fastholder at betale for dagsprogrammet
fredag. Det kommenteres dog, at der ikke har været et
budget fra starten, og at det har været svært at overskue
samarbejdsprocessen mellem YODA og UDDU. Ligeledes kunne
man have klaret sig med mere sparsom forplejning. Ved
fortsat samarbejde skal der foreligge et regulært budget.
Læring: Martin Lind har bekræftet. Simon Serbian har givet
tilsagn om deltagelse, men mangler at bekræfte. TL vil
kontakte Simon Serbian.
Eksamen: Introduktion ved NWP. Hanne Hedins deltagelse er
konfirmeret. Peder Charles mangler at gentage bekræftelse
for deltagelse. Fordele og ulemper diskuteres. Det er
vigtigt at eksamen laves professionelt og på valideret
grundlag. Hvis den frivillige eksamen inkoorporeres i
næste udgave målbeskrivelsen vil den kunne blive en del af
logbogen. Denne model skal dog overvejes nøje. På næste
møde vil vi på baggrund af debatten til uddannelsesdagen
arbejde videre med eksamen.
Workshops:
Simulatorkirurgi: NB har på COH’s opfordring skaffet
kontakt til Ortomedic, som vil komme og demonstrere en
simulator
Målbeskrivelser for hoveduddannelse slås sammen med fase
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IV målbeskrivelse: NWP, MB og TL forestår denne.

4.0

Uddannelsesdag fremover ”Forårsmøde” med fokus på
uddannelse
Med den nye mødestruktur i DOS er der flere emner og
områder der ikke er tid til. Tirsdagen forsvinder fra
efterårsmødet, så der nu kun er 3 dage om året. Forum for
ledende overlæger og forum for uddannselsesansvarlige
overlæger er der muligvis heller ikke tid til i
eksisterende møde form. Fagområderne kunne evt. godt bruge
mere tid.
Man kunne derfor godt forestille sig et ”Forårsmøde” med
et 2-dages program evt. uden videnskabeligt indhold som er
målrettet uddannelsessøgende og –givende.
Det er dog usikkert hvordan vi rekrutterer deltagere til
mødet.
Der skal udarbejdes et koncept, som indarbejder nogen af
de ting, der ikke er plads til i den eksisterende
mødestruktur, uden at det bliver et nyt forårsmøde. Vil
blive fokusområde i UDDU fremover.

5.0

Fase IV – nyt fra YL, snitflade mellem SAKS og skulderalbue, sekretærbistand
Formuleringer skal være skarpe i forhold til ikke at
anvende ”krav”, ”skal” og ”kan”, men kun lave
anbefalinger. SAKS og skulderalbueselskabet har haft møde,
hvor de har afgrænset indbyrdes. Dette er dog ikke sendt
ind til UDDU endnu.
Der mangler fortsat den endelige fagområdebeskrivelse fra
5 selskaber.
-

ryg

-

tumor

-

SAKS

-

skulderalbue

-

fod-ankel

YL læger er en nødvendig samarbejdspartner for at lave
stillingsmassen. Ifølge overenskomsten accepterer YL
aktuelt, at der bliver slået tidsbegrænsede stillinger op,
men at ansøgeren kun kan ansættes i stillingen, hvis det
er med orlov fra en fast stilling. I forhold til tidligere
accepterer de nu en mere smidig og mindre bureaukratisk
håndtering idet der ikke skal gives individuel
dispensation.
Det diskuteres om vi finder de eksisterende muligheder
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tilfredsstillende eller om vi skal arbejde aktivt for at
gøre det endnu mere frit at opstille tidsbegrænsede
stillinger. Det besluttes at vi I første omgang arbejder
for at udbrede kendskabet til den aktuelle model og
opfordrer de enkelte afdelinger til at opslå stillingerne.
Det er vigtigt at stillingerne bliver slået offentligt op,
så alle kan søge dem.

6.0

Nyt om simulatorkirurgi
TL informerer om at der var møde med bl.a. Claus Ol Hansen
hos NordSim i Hillerød 19.12.2011. Det er svært at få
arrangeret møderne. De har et meget fornemt setup, der kan
træne hele forløbet omkring patientbehandling. Der er en
betydelig kapacitet med uddannet personale til både det
tekniske og det praktiske.
COH arbejder med at udarbejde en model til praktisk
gennemførelse, men har endnu ikke meldt tilbage. Der har
ikke været kontakt til Silkeborg siden sidst.
NWP deltager i EBOT møde i Sverige, hvor simulation bliver
diskuteret.
Der vil være en del arbejde med et testcenter og
arbejdsbyrden kan med fordel uddelegeres til fagområderne.

7.0

DOS-ansættelsesudvalg til HU, hvem sidder med og procedure
Lidt uklarhed omkring hvem der er repræsenteret. I øst er
DOS, dårligt repræsenteret, da Benny Dahl sjældent
deltager. Der er behov for yderligere deltagelse og vi
peger på Thomas Lind. I øst har de yngre være
repræsenteret ved ABC som HU-repræsentant. Der skal derfor
vælges en ny til efterårsrunden.
I Nord er der ikke en DOS repræsentant, så vidt vi ved.
Søren Kold sidder som repræsentant for regionen i kraft af
at være PKL. Der er plads til en DOS-repræsentant i Region
Nord fx Martin Lind.
Endvidere er pladsen for en yngre læge inden for specialet
ledig og kan med fordel udpeges af YODA.
I Syd er det videnskabelige selskab godt repræsenteret.
Der er netop kommet en ny repræsentant for de
uddannelsessøgende.
Det vurderes relevant for HU-repræsentanten i UDDU at
sidde med i det lokale ansættelsesudvalg. Det må aftales
lokalt i det enkelte ansættelsesudvalg om vedkommende så
skal afløse den lokalt valgte repræsentant, eller om de

ABC
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begge deltager.
Det er vurderingen, specielt i Øst, at der er behov for
evaluering af den eksisterende ansættelsesprocedure.
Dels trænger spørgsmålene i det strukturerede interview
til en opdatering og dels er der behov for en klar
udmelding om hvordan de enkelte kompetencer skal vurderes
i forhold til hinanden.
Det understreges at kompetencerne ikke skal vurderes efter
en pointskala.
Der er behov et evaluerende møde mellem de 3
ansættelsesudvalg med UDDU som vært. Behov for revidering
af spørgsmål.

8.0

Symposium DOS-kongressen okt. 2012
Der er plads til to symposier ved næste DOS kongres. Fodankelselskabet har ansvaret for det ene diabetiske fodsår
som emne.
Det andet vil blive et symposium om indførelse af nye
behandlingsprincipper i ortopædkirurgien i lyset af den
aktuelle situation omkring MoM proteser.
Med den nye tredages struktur, er der ikke plads til
workshop for yngre læger. Må afholdes i forbindelse med
forårsmøde.
EFORT har penge der kan søges til at få internationale
talere til nationale kongresser. Per Kjærsgaard er godt
inde i sagerne.

9.0

Kandidater til UDDU ved DOS kongressen 2012
TL kan ikke genvælges. MB er på genvalg og stiller gerne
op, men er der andre kvalificerede kandidater trækker MB
sig gerne.
Susanne Mallet, UAO fra Køge har tidligere henvendt sig
mhp. at stille op.
Inge Lunding Kjær fra Ålborg har vist interesse, men har
ikke direkte tilkendegivet om hun ønsker at stille op.
Annika Winther stillede op i efteråret.
HU-repræsentanten er også på valg. Valghandlingen foregår
pr mail.

10.0

Spørgeskemaundersøgelse om UDDU’s funktion, se vedhæftede
MB tog tidligere initiativ til et spørgeskema, men
arbejdet er gået i stå.
Skemaet rundsendes og vi kommer med ændringsforslag og
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rettelser som sendes til MB.

11.0

Opdatering af hjemmesiden
Det er vigtigt at sikre at hjemmesiden er opdateret. Vi
vil sikre at indholdet er uptodate.

12.0

Nyt fra hovedkursusleder
Kører godt for tiden. Få frafald.
Der er lidt uklarhed om i hvilket regi færdighedskurset
ligger i. Ligger ikke som antaget i kirurgisk selskabs
regi. Det kunne være hensigtsmæssigt at kunne afholde
kurset ved flere universitetshospitaler.
Posttestspørgsmålene skal samles i en bank.
Fod-ankelkurset sendte den ud efter kurset. Det er ikke
den oprindelige intention, men det gav god anledning for
kursisterne til at læse op på emnerne for at svare på
spørgsmålene. Foredragene var lagt ud på nettet.

13.0

Mødedatoer 2012
Ligger i referatet fra sidste gang.

14.0

Eventuelt
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