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1.

Formalia

afbud: SM, ABC
Ansvar

a. Valg af dirigent: SK
Valg af referent: JDR
Godkendelse af dagsordenen
b. Godkendelse af referat fra UDDU møde maj 2017. Godkendt.

2.

Målbeskrivelser

SK/SM

Kommissorium har været behandlet på DOS bestyrelsesmøde den 4. maj,
2017. DOS bestyrelsen ønsker, at der under punktet krav til ny målbeskrivelse,
tilføjes et krav om angivelse af metode til kompetencevurdering. Det skal være
et krav, at fagområderne i udfærdigelse af kompetencer, også tager stilling til
og formulerer (i samarbejde med målbeskrivelse gruppen) hvorledes der
konkret skal kompetencevurderes for hver enkelt kompetence.
Seneste version af kommissorium fra SM med indarbejdelse af ovenstående
godkendes. Arbejdsprocessen vedr. nye målbeskrivelser begynder.

3.

UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2017 (se timetable)

Alle

1. UDDU symposium: Tips og tricks til mesterlære – hænderne ned i
uddannelsesmaskinrummet. Den gyldne YODA 2016.
2. UDDU Workshop: ”Kompetencevurdering – praktiske øvelser samt tips
og tricks.” Først til mølle med maks. antal deltagere: bliv bedre til og
øv konkret kompetencevurdering, praktisk anvendelse af
evalueringsredskaber. Læge-patientsamtale; videobaseret evaluering
af teknisk færdighed.
3. UDDU cases: Meet the expert: tag din case med! Målgruppe:
prækursist, kursist. Brede interessante emner, som tiltrækker yngre
læger: f.eks. hoftefraktur, ankelfraktur: DOT.
4. Møde med uddannelsesansvarlige overlæger
JK samler UDDU program ved DOS kongressen 2017 og sender det endeligt
program for alle UDDU aktiviteter til DOS sekretær.

3.1

Uddannelsessymposium onsdag d. 25. oktober kl. 9.00-10.30.
Uddannelsessymposium : ”Mesterlære”
9.00-9.15: Mesterlære: Organisatorisk og praktisk i gynækologi på
operationsgangen: ved uddannelsesansvarlig overlæge i gynækologi/obstetrik,
Jette Led Sørensen fra Juliane Marie Center, Rigshospitalet.
ACCEPTERET: JK står for gave.

JK / SK
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9.15-9.30: Hvordan skabes det gode uddannelsesmiljø: ved modtager af
YODA uddannelsespris 2016, ledende overlæge Steen A. Schmidt, Sygehus
Lillebælt, Kolding. ACCEPTERET.
9.30-9.45: Mesterlære på en elektiv operationsgang: input fra
Regionshospitalet Silkeborg. SK tager kontakt.
9.45-10.00: Mesterlære på akut operationsgang ved uddannelsesansvarlig
overlæge Michael Brix, Odense Universitetshospital. ACCEPTERET
10.00-10.30: Diskussion og input fra salen.

3.2

Workshop: først til mølle med maks. antal deltagere: bliv bedre til og øv den
konkrete, praktisk anvendelse af evalueringsredskaber. Læge-patientsamtale;
videobaseret evaluering af teknisk færdigheder.

ABC /
JDR

STATUS:
JDR kontakter videnskabeligt udvalg mhp. dato + tidspunkt for workshops.
ABC står for børneamb. JDR for traumemodtagelse eller teknisk færdighed.
ABC og JDR udfærdiger program til DOS bulletin og sender til JK.

3.3

Meet the expert: tag din case med! Målgruppe: prækursist, kursist. Brede
interessante emner, som tiltrækker yngre læger: f.eks. hoftefraktur,
ankelfraktur:

JK

Fagligt input fra DOT, pædagogisk input (case-undervisning etc.) fra UDDU
(JK).
ACCEPT FRA MICHAEL BRIX, DOT
Endeligt program ved JK.
Opslag på sociale medier (DOS + YODA) mhp at indsende cases. JK

4.

Evalueringsudvalg: status
Diskussion vedr. Hvem skal lave spørgsmål? Hvem skal rette spørgsmål?
Det er en stor opgave at lave spørgsmål.
Mhp. at facilitere læring og at kursisterne læser op efter endt kursus, er det
vigtigt at bibeholde tidsmæssig forskydning mellem kursusslut og posttest.
Præ- og posttest bør ikke være den samme.
Beslutning:
PW forespørger Sundhedsstyrelsen vedr. økonomisk kompensation for at
udarbejde og rette tests.
JK+ABC laver et udkast mhp oplæg til UDDU møde med delkursuslederne i

ABC
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september
5.

Nyt fra YODA

EB

Forårsmøde: selvfølgelig ændret form (kun 1 dag). Godt møde med mange
tilmeldte (60-70 deltagere). Ingen afdelingslæger/overlæger til stede, selv om
foredragets emne var mal-/non-unions. Flere workshops, som fungerede godt.
Økonomi endnu ikke opgjort. Rent fagligt, ingen fagpolitik.
Strategisk diskussion vedr. YODA målgruppe: Kursustilbud har for nuværende
primært været rettet mod medicinstuderende og de yngste læger. I fremtiden
også øget fokus på at lave flere tilbud til intro- og HU-læger.
6.

Specialespecifikke kurser
Gennemgang af programmer fra alle specialespecifikke kurser særligt mhp
overlap i mellem kurserne. Ny kursusrække blev godkendt ved sidste møde.
•

Traume: (program 2016) Opdeles fremover i traume 1 + 2, dog på 5
på hinanden følgende dage. iht. den nye kursusrække; program fra
2016 godkendes. Håndledsnære frakturer, særligt NKR afstemmes
med hånd.

•

Forskningstræning: (program 2016) Program godkendes. Ole Rahbek
bliver delkursusleder fra 2018. PW sender officiel forespørgsel og OR
inviteres til overdragelse fra Hvidovre (JK).

•

Fod/ankel: skift fra Aalborg til Aarhus i 2017. CRPS/refleksdystrofi
overlap ift. hånd, delkursusledere bedes afstemme, hvem der
underviser i dette. Punkt til møde med delkursusvejledere. Ønske om
at inddrage fodens luksationer (særligt LisFranc) i fod/ankel i stedet for
traume.

•

Idræt: (program 2016) PW forespørger fagområde, hvem der står for
kursus i 2018. I Aarhus var der også kadaverdissektion. Program
godkendes.

•

Hånd: program godkendes.

•

Ryg: (program 2017) Manglende evaluering fra kursus i 2017, PW
kontakter delkursusleder og sender evalueringsskemaer.

•

Børn: (program 2017) starttidspunkt kl. 9.00. Hvad får man ud af
prætest? Gerne mere om børnefrakturer, tilladelige vinkler,
operationsindikationer, mv., børnefrakturer er ikke en del af
traumekursus.

•

Skulder/albue: PW forespørger fagområde, hvem der overtager kursus
i 2018. Albueskopi bør udgå. Praktiske øvelser i undersøgelsesteknik i
skulder + albue bør indgå. Bibehold: frakturer af klavikel, proks.
humerus, albue. KKR overlap med traume, aftales indbyrdes mellem
delkursuslederne. Overordnet: mange emner. Case undervisning bør
bibeholdes.

•

Endoprotese: (program 2017) program godkendes.

•

Tumor: (program 2017). Infektion bliver selvstændig kursus fra 2018.

•

Færdighedskursus: (program 2016) Formålsbeskrivelsen bør
revideres. Saw bones og cementering evt. frivilligt efter grisekirurgi.
Program bør revideres med vægt på common trunk. Blodtransfusion

PW
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og komplikationer flyttes til intro. Trine-Line Korsholm

•

Nyt Introkursus (oplæg ved PW, JDR, EB): 1 dag. Vigtigt at det er et
selvstændigt kursus mhp at kunne evaluere og være mere fleksibel i
forhold til indhold og placering. Udbydes fra 2018 dagen før det nye
dags infektionskursus. Programudkast rettes yderligere til mhp.
tidspunkter og enkelte emner. Diskussion om at emnet logbog.net på
sigt kan være overflødig, fordi de fleste kursister har benyttet denne i
introstilling.

Beslutninger:
PW tilretter kursusrække og uge, som kurserne afholdes i.
PW kontakter infektion mhp afholdelse af kursus to gange årligt fra 2018.
SK udformer brev til delkursusledere vedr. møde den 8. september 2017
Emner ved møde med delkursusledere: ny kursusrække, nyt introkursus,
selvstændigt infektionskursus, afstemning af kursusprogrammer mhp overlap,
tips & tricks, post-test oplæg fra UDDU, fælles holdning til præ-test – evt.
oplæg ved nogle delkursusledere, som har afholdt prætest (børn / idræt, evt.
andre)

7.

Arbejdsopgaver

Alle

Udkast fra UDDU marts 2017 justeres og godkendes (jf. bilag).
8.

Næste møde

Alle

Telefonmøde (Skype): torsdag, d. 29. juni 2017 kl. 15.00
• DOS program inkl. bulletin
• Specialespecifikke kurser: PW + intro ved JDR+EB
Fredag, d. 8. september 2017
Telefonmøde mandag, d. 11. september 2017
9.

Eventuelt

Alle

