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Niels Wisbech Petersen, Michael Brix, Per Wagner Kristensen, Andreas
Balslev-Clausen

Punkt Emne
1.0

Ansvar

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden kunne godkendes.
Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde
forfald.
TL har sendt notat til NWP vedr. de emner han er ansvarlig
for.

2.0

Godkendelse af referat fra UDDU-mødet d. 1. juni 2012 med
gennemgang af bullits
Referatet fra mødet blev gennemgået og kunne godkendes.
Følgende punkter mangler opfølgning:
Uddannelsesdagen

3.0

Spørgeskema til UAO om UDDU’s funktion (MB og ABC)

MB

ABC har tilpasset spørgeskema til GoogleDocs format. Er
klar til udsendelse til UAO via mailliste hos Gitte
Eggers.

ABC

Deadline efter 14 dage. Rykker er telefoniskopkald fra MB.
Resultater præsenteres ved UDDU-mødet 23. oktober.
4.0

Uddannelsesdag 3. maj 2012. Involvering af fagområder

NB

Dato: 3. maj.

NWP

Sted: Dalum Landbrugsskole. NWP har booket lokaler.
Lokaler er booket på Dalum.
YODA: Det forventes at afholde mødet sammen med YODA, med
fælles program om formiddagen delvist adskilt program om
eftermiddagen. YODA vil fortsætte deres årsmøde om aftenen
og d. 4.
Det blev tidliger diskuteret om fagområderne
inddrages i planlægning af uddannelsesdagen.
at der ikke er tid/plads til fagområderne på
uddannelsesdagen, men der er mulighed for at
workshops i samarbejde med YODA om lørdagen.

skulle
Det vurderes
selve
afholde

Program:
Fælles: Rekruttering. Kvinder i specialet.
For UAO: Train the trainer – fokus på evaluering og
supervision. Hands on og gerne operationel undervisning,
så de uddannelsesgivende kan tage noget med sig hjem og
bruge direkte i vejledningen. Fx at kunne 3
evalueringsmetoder, når man går der fra.
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Mulighed for gæsteforelæser disktueres. Piet deBoer er
engageret i AO’s training program og kunne være
interessant at få op og dele ud af sine erfaringer.

5.0

Afdelingers ”kørekort” på hjemmesiden

NWP

Bestyrelsen er positivt stemt overfor ideen.

6.0

Simulatorkirurgi

TL

» TL Arbejder videre med at arrangere
simulationsundervisning for introlæger. Arbejder i første
omgang for at oprette pilotforløb i region Hovedstaden.
7.0

Specialisteksamen. Kommissorium for arbejdsgruppe

NWP

NWP har udarbejdet oplæg til et kommissorium for det
videre arbejde omkring evt. specialisteksamen.
Der skal nedsættes arbejdsgruppe med følgende
sammensætning
2 fra UDDU
1 Udefrakommende person fra en institution beskæftiget med
lægelig videreuddannelse.
1 PKL/PUF
1 Kvalitetsudvalget. Vil blive forespurgt om de ønsker at
bidrage med 1 person med interesse for uddannelse til
arbejsgruppen.
1 YODA
Det er vigtigt at arbejdsgruppen udarbejder begrundelse
for evt. indførelse af eksamen og hvilke konsekvenser det
vil antages at have for uddannelsesmiljøet. Det skal
understreges at der ikke er taget en endelig beslutning om
indførelse af frivillig eksamen, men at kommissoriets
arbejde skal danne grundlag for en beslutning.

8.0

DOS’ strategiplan. Rekruttering og kønskvotering
Der er i DOS’ bestyrelse fokus på rekruttering til
specialet, herunder rekruttering af kvinder.
For at få afdækket hvilke faktorer, der er afgørende for
om yngre læger til- eller fravælger specialet vil vi
afholde et fokusgruppemøde med medicinstuderende, KBU’er
og introduktionslæger inden for ortopædkirurgi.
Mødet afholdes som aftenmøde i Odense enten 6., 7., eller
8. november.

NWP
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Evt. transportudgifter for deltagerne refunderes af DOS.
Der skal skabes kontakt til
SAKS kirurgisk interesserede studerende i både København,
Odense og Århus, som kan hjælpe med at få
medicinstuderende til at deltage – meget gerne også
medicinstuderende, der ikke ønsker at blive
ortopædkirurger.
YODA: mhp. at hjælpe med KBU’er og introlæger til mødet.
UDDU: Gerne så mange medlemmer som muligt.

9.0

Inspektorrapport fra Herlev. Skal UDDU foretage sig noget
i den anledning?

TL

Sidste inspektorrapport fra Herlev er kommet til veje på
opfordring fra både uddannelsesgivende og
uddannelsestagende læger.
Sanktionsmuligheder ligger i de regionale
videreuddannelsesråd, som kan fratage en afdeling retten
til uddannelse. I UDDU har vi som sådan ingen formelle
eller reelle sanktionsmulighed, men vi kan skrive et
bekymringsbrev til Rådet for regional videreuddannelse i
region Øst, for at opfordre til, at der bliver fulgt op på
inspektorrapporten.
10.0

Evaluering af uddannelsesforløb i det private

NWP

Der har været inspekorbesøg på Hamlet Århus. Der har kun
været een uddannelsessøgende og ved besøgets afholdelse,
var der ikke nogen uddannelsessøgende. Konklusionen var at
uddannelsen kunne varetages på privathospitalet og at nye
ophold kunne planlægges.
I København har der været 3 uddannelsessøgende på Hamlet,
men ikke foretaget nogen formel evaluering.
NWP har kontaktet Finn Damgaard i SST og
videreuddannelsessekretariaterne i Nord og Øst mhp.
fremtiden for uddannelse på privathospitaler, men der har
ikke været nogen tilbagemelding.

11.0

Ansættelsesprocedure for HU
Ansættelsesproceduren til HU trænger til reevaluering og
opdatering.
Det er et område, der skal man vil arbejde videre med, men
med de aktuelle ændringer i UDDU’s sammensætning, vil det
afvente til efter DOS-kongressen.
I første omgang kan andre specialer kontaktes om hvordan
de gennemfører ansættelsessamtalerne.

TL
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12.0

NWP

FASE IV: Hvor er vi?
Grænsestridighederne mellem SAKS, DSSAK og Fodankelselskabet er nu løst.
Gitte Eggers er i gang med den endelige korrektur og
grafiske opsætning,så de kan præsenteres på DOSkongressen.
Rygselskabet mangler fortsat at indsende en tilrettet
version på trods af talrige rykkere.

13.0

Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen

NWP

NWP beretter:
En arbejdsgruppe under SST har udarbejdet en status og
perspektivering af speciallægeuddannelsen. Den er vedlagt
mødebilag til orientering.
Den gennemgår den aktuelle status og fremtidige
udfordringer inden for samtlige områder af
speciallægeuddannelsen.
Struktur. Strukturen af speciallægeuddannelsen er uden for
UDDU’s område og udarbejdes i andet regi.
Faglige indhold: LVS er overordnet ansvarlig for
udarbejdelse af målbeskrivelser og deslige, men arbejdet
er uddelegeret til de enkelte videnskabelige selskaber og
fagområderne under disse. Definering af fagområder
godkendes af LVS.
Andre fokusområder: at sætte mere substans på de enkelte
lægeroller, så det ikke kun er medicinsk ekspert, der er i
centrum.
Simulation i uddannelsen.
Kompetenceevaluering
Der nedsættes udvalg under SST til at udarbejde
handlingsplaner vedr. dette.
LVS har rettet henvendelse til de videnskabelige selskaber
mhp. om der er behov for opkvalificering/hjælp til
evaluering, undervisning og afholdelse af
specialespecifikke kurser. Mantraet er Train the trainer.
MB beretter at den Lægelige videreuddannelse under PUF har
mulighed for at tilbyde kurser til opkvalificering af
vejledere på de enkelte afdelinger.

14.0

DOS generalforsamling. Formandsberetning, nye kandidater,
præsentation af FASE IV mv.
Thomas Lind og Andreas Balslev-Clausen stopper som

NWP
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medlemmer af UDDU.
Der har allerede meldt sig flere kvalificerede kandidater,
til begge poster.
ABC vil stå for afholdelsen af kampvalg om HU-repræsentant
posten.
Ved generalforsamlingen vil der blive valgt afløser for
Thomas Lind ved kampvalg, hvis alle kandidater opretholder
deres kandidatur. Hver kandidat kan her præsentere sig
selv inden en afstemning.
UDDU ser det som utrolig positivit, at der er flere
kvalificerede kandidater til posterne og hilser et
kampvalg velkommen.
NWP har rundsndt sin beretning til DOS’ generalforsamling
til gennemlæsning og der er ikke yderligere kommentarer.

15.0

Specialespecifikke kurser. Støj omkring forskningskurset?
Gunnar Lausten (tumor) og Pernille Leicht (hånd) har
afholdt 3 kurser og der skal findes afløser.
Tumor overgår naturligt til Århus.
» MB skriver brev til begge med tak for indsatsen og til
selskaberne om at finde ny delkursusleder.
Det diskuteres om der er behove for bedre koordinering af
indholdet i de enkelte kurser, således at kurserne ikke
overlapper indholdsmæssigt.
Delkursuslederne skal opfordres til i god tid at indsende
programmet for kurset til ortopaedi.dk, så det kan lægges
ud på hjemmesiden. Det vil således være muligt at se om
der er unødvendige overlap i kursernes curriculum.
PWK kan berette at kurserne generelt kører godt, og at der
kun er få problemer med kursister der melder sent afbud
eller bliver væk fra kurserne.
Kæbekirurgerne har rettet henvendelse til MB (som aktuelt
er delkursusleder på Traumatologi) om, der er mulighed for
at have et par af deres kursister med på kurset.
Der er intet principielt i vejen for dette, men de må
rette henvendelse til SST mhp. godkendelse og PWK omkring
det praktiske.

16.0

Karriedag
Karrieredagen i Odense er aflyst af Lægekredsforeningen
uden nogen nærmere forklaring. NWP kontakter dem mhp. at
give begrundelse.

16.0

Eventuelt

PWK

