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Punk
t 

Emne Ansvar 

1.0 Formalia 

a. Valg af dirigent (10.00-10.01) 

Søren Kold 

b. Valg af referent (10.01-10.02) 

Maj Haubuf 

c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) 
d. Godkendelse af referat fra UDDU møde 

september 2015 

Afbud: Susanne Mallet 

 

2.0 

 

Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, 

YODA-repræsentant. 

 

Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK 

sørger for lokale. 

 

Møde med alle delkursusledere samt UDDU, samme 

sted, den 6/6-16 kl 10-15. Invitation ved PWK. 

 

Fordeling af UDDU områder, se bilag 

SK 

3.0 DOS uddannelsesdag fredag den 15.  

April 2016  

 

Overskrift: Vurdering af ortopædkirurgiske 

færdigheder og kompetencer. 

 

Undertitel: Hvordan sikrer vi en fair vurdering 

af uddannelseslæger. 

 

SK 
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Udarbejdelse af dagens program forud for 

afholdelse. Der stiles imod færdiggørelse af 

endeligt program ved workshop i forbindelse med 

Sixtus.  

Allerede på nuværende tidspunkt, gives 

tilladelse til, at YODA kan producere First 

announcement flyers, hvor dato samt 

hovedoverskrifter sendes til afdelingerne. 

 

EB sørger for kontakt til YODA mht. 

informationer om DOS uddannelsesdag. Via 

forårsmøde-ansvarlig skal der sørges for 

reservation af lokaler, forplejning osv. 

 

Dagen opdeles i 2 med et hovedemne for 

henholdsvis formiddag og eftermiddag. 

 

Formiddagens program: Evaluering af kliniske 

færdigheder. Kompetencevurdering indenfor 

ortopædkirurgi. 

Vurdering af kirurgiske færdigheder: Oplæg ved 

Susanne Mallet omkring teorien bag forsøg med 

video streaming af operationer som supplement 

til live-supervision på Køge Sygehus. 

Undervejs forsøg med publikums evaluering af 

video-optagede operationer (anonymiseret). 

Scoring udfra logbogens kompetence-

vurderingsskema ved publikum og efterfølgende 
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sammenligning af resultaterne. Her skal anvendes 

nyt instant responce system (se nedenfor) til 

formålet. 

 

Vurdering af kommunikative færdigheder: Oplæg 

ved Andreas Balslev-Clausen med fokus på 

hvorledes kommunikation vurderes og anvendes 

konstruktivt i hverdagen i forbindelse med 

ambulatorie funktionen. 

 

Kompetencevurdering og supervision i en 

skadestue. - Hvem bør foretage det og hvordan 

udføres det. 

Overlæge Michael Langergaard har accepteret at 

lave oplæg. Inviteres med til SIXTUS arbejdsmøde 

i januar. 

 

 

Eftermiddagens program: Forskningstræning. 

Herunder organisation for forskningstræning i de 

3 regioner. 

Jvf referat fra forrige møde, er der taget 

kontakt til de 3 regionale råd mhp fremlæggelse 

af procedure anvendt til kompetence-godkendelse. 

Af hensyn til den afsatte tid, frafaldes ønsket 

om disse oplæg og vil i stedet blive præsenteret 

meget kortfattet. 

Efterfølgende uddybende oplæg ved Søren 
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Overgaard omkring modellen i Region Syd, som kan 

anvendes som foregangseksempel. Søren Overgaard 

medtager yngre læge som har været i 

forskningstræning. 

Der skal sættes fokus på ensretning af 

forskningstræning i de 3 regioner. 

Det er ønskeligt, at landets 4 

lærestolsprofessorer involveres mest muligt i 

dette arbejde, hvorfor disse inviteres og 

opfordres til at deltage i mødet. Ansvarlig SK. 

Sidst aftaltes, at SM skulle rette kontakt til 

de 3 PKL’er/PUF mhp oplæg/redegørelse for 

proceduren i de enkelte regioner. SM ikke 

tilstede dd, hvorfor status på dette punkt 

mangler. 

 

Oplæg skal foregå ved 2 timers session efter 

frokost, inden socialt afsluttende arrangement. 

 

JK: Ansvarlig for at der laves tilmeldingslink 

via DOS’ hjemmeside for speciallæger. Derudover 

tilmelding som vanligt via YODAs hjemmeside for 

øvrige deltagere. 

 

EB videreformidler til Sanja ang Dalum. Senest 

ved Sixtus skal afgøres hvor mange lokaler der 

bliver behov for at reservere til fredagen. 

4.0 Manual for speciale specifikke kurser:  
 

SK, 
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Præsentation på Sixtus ved SK  

 

Ved fælles møde i juni, gennemgang med 

delkursusledere. 

 

Der laves allerede nu oplæg ved PWK til en fast 

rækkefølge af specialespecifikke kurser. – Der 

stilles forslag om, at der fremover vil være 

faste kurser start HU, samtidig med at der 

stiles imod at andre tages i slutningen af 

uddannelsesforløbet. Der vil fortsat være 

mulighed for at indsende ønsker for placeringen 

af resterende kurser. 

Bliver der fremover en mere ensartet rækkefølge,  

kan sammensætningen af emner på kurserne evt 

omstruktureres og tidligere problemer med behov 

for overlap minimeres. 

PWK 

5.0 Hjemmeside 

Ved hjemmeside-udvalget 

 

Herunder gennemgang af underpunkter. Her 

bemærkes, at der fortsat er fremhævet enkelte 

former for sideuddannelse, til trods for at 

pointsystemet er frafaldet. Dette punkt 

gennemgåes med repræsentanter fra de tre 

ansættelsesudvalg til SIXTUS ved SK. 

JK 

6.0 Rekruttering, fast punkt 

Input fra UDDU Symposium DOS kongressen 2015 
SK 
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EB og MH laver strategi for eksponering. 

Der laves fælles brainstorm, hvor følgende ideer 

kommer op: 

Spørgeskema til medicinstuderende ”Hvad søger du 

i dit fremtidige speciale”. Her kan evt også 

anvendes Instant Response System. 

 

Fokus på rollemodeller (og et opgør med 

tidligere tiders fordomme). 

 

Bootcamp forløb nationalt, evt med erfaring fra 

Canada. 

 

Lave fælles oplæg til SK inden Sixtus mhp 

fremlæggelse for DOS-bestyrelse. 

Evt. Anvende materiale udarbejdet ved Marie 

Fridberg ifb Uddannelsesdagen tidligere år. 

 

7.0 Opfølgning på UDDU Symposium DOS kongressen 
2015: Introstillingen 
Foredrag tilgængelig på DOS hjemmesiden 
  
Succes. Mange deltagere med gode inputs og 

debatindlæg. 

ABC laver headline for kommende symposie, som 

sendes til SK. 

 

 

 

8.0 Evaluering mod speciallæge 

 

AB 
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Status på evaluerings-udvalget ved ABC. 

Udvalget består indtil videre af Jakob Klit, 
Niels Wisbech og Andreas Balslev-Clausen 
(formand for udvalget). Det skal yderligere 
forstærkes med 1-2 YODA -medlemmer samt gerne 
Susanne Mallet , sete allerede arbejdet med 
systematisk evaluering i ambulatoriet. Herudover 
bør 1-2 speciallæger inviteres med for at opnå 
tilstrækkelig bredde.   

Forslag om, hvorvidt det er muligt at supplere 
post-test med en test 3 uger efter kursus mhp 
bedre læring. 

Der rettes henvendelse til et kursus i slut 2016 
ang pilotprojekt. 

Fokus på vurdering af ambulatorie-funktionen 3 
gange i løbet af uddannelsestiden. 

Færdig model til præsentation ved næste års DOS 
symposie. 

Kan fx hænges op på faste kursusforløb, fx 
færdighedskursus. 

 

Fremover skal Evaluerings-udvalget og status 
herpå være fast punkt på dagsordenen. 

9.0 Evt.   

 DOS har bestilt Instant Response System til brug 
ved bl.a de Speciale specifikke kurser. Der 
indkøbes 120 styk. JK bliver UDDUs ansvarlige 
for dette område. 

 

 Simulationstræning: Opfølgning på samtale med 
Charlotte Paltved. 
Samarbejdet imellem SkejSim og ortopædisk PKL i 
færdighedstræning følges med regelmæssige 
opdateringer i UDDU. Det er fra Center for 
Simulationstræning meldt ud, at man gerne ønsker 
at gennemgå uddannelsesplaner for de medicinske 
og kirurgiske specialer mhp en opdatering af 
disse indenfor simulationstræning. MH tilbyder 
at være UDDU kontaktperson hertil. 

 

Formateret: Dansk
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 Mere fokus på Logbog for Operationer. 
Registrering af operationer, både superviserede 
og usuperviserede, evt med mulighed for løbende 
godkendelse af indgreb fra supervisor. 

Irland som foregangsland. ABC laver oplæg. 

 

   

 


