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1.

Formalia
a. Valg af dirigent
Søren Kold
Valg af referent:
Maj Haubuf
Godkendelse af dagsordenen:
Godkendes uden kommentarer
b. Godkendelse af referat fra UDDU møde april 2016
Godkendes uden bemærkninger

2.

Evaluering af DOS uddannelsesdag fredag den 15.

Alle

april 2016 med input fra DOS bestyrelsen:
Uddannelsesdag: Samlede DOS bestyrelse tilstede ved den netop
afvikede.
Der mangler fortsat feedback fra YODA og der haves således ikke
status på fx ændringer I Industriens fremmøde og økonomi.
Forud for planlægningen af næste års program laves rundspørge
blandt landets uddannelsesansvarlige overlæger, om relevante
emner. Der skal skrives direkte mail til ledende overlæger (cc
uddannelsesansvarlige overlæger), med udmelding af dato og
forespørgsel på emner af relevans. Dette gøres af SK før
sommerferien. Til formiddagens program laves I 2017 oplæg
direkte målrettet overlæger.
Eftermiddag samlet med YODA.
Øl og chips til afsluttende arrangement, skal fremover indkøbes på
forhånd.
FORÅRSMØDE 2017 Fredag 21. april 2017. Skal udmeldes til
samarbejspartnere inkl. YODA
3.

Omlægning af kursusrække
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Der var planlagt møde 6/6 2016 med delkursusledere (og
repræsentanter) for fagområder. Mødet er udsat til 8. September
2016 kl 9-15 på Vejle Sygehus, med invitation til
delkursusledere og formænd for fagområder.
Der er givet opbakning fra DOS bestyrelse til ændring af den
nuværende kursus række og dens sammensætning.
Fokus på at udformningen fortsat ligger hos fagområderne, men det
skal udspecificeres for at der i fremtiden undgås den nuværende store
mængde overlap. Desuden fokus på at der for fremtiden skal anvendes
undervisere fra hele landet, således at der undgås betydende forskelle i
kursusindhold efter afholdelsessted og locale specialer.
Fast rækkefølge af kursusrækken vil være gældende for fremtiden og
samtidig fjernes den nuværende regel om skift af afholdelsessted hvert
3. År. Ved fremtidige overleveringer af kursus, skal kommende
delkursusleder deltage på hele kurset det foregående år.
Der indføres en halv dags (evt kortere) intro-kursus ved første Akursus. Ansvarlig PWK.
Attester udgår. Fremadrettet skal forskningstræningskursus være 2
dage og fortsat med mulighed for merit.
Der tages kontakt til anæstesien (PWK) mhp muligheden for at lave et
fælles A-kursus med teamtræning sidst i kursusrækken (evt under
traume 2)
Der laves fremover et selvstændigt 2 dages kursus i Infektion ved
Interessegruppen.
Første kursusdag bør fremover være af fuld længde og ikke afkortet i
tid.
Møde i Vejle 8. september. Tidspunkt: kl 9-15. Lokale og frokost
ansvarlig: PWK. SM afbud på forhånd.
Programoplæg ved SK medsendes invitation.
Program skal indeholde: Brugermanual (PWK)
Omlægning af kursusrække
Fordeling af emner / overlap (delkursusleder skal medbringe sidste års
program)
Pædagogiske værktøjer (tips fra brugermanual og lign.)
Turning Technologies
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Ved dagens møde er gennemgået indhold og opbygning af den
nuværende kursusrække. Følgende udkast til ændringer og
rækkefølge efter efter fuldt enigt uddannelsesudvalg:
Dage År
Traume 1
Infektion

4

Infektion

2

Forskningst
ræning
Færdighed
1
x

2

1 Inkl. 1/2 dags intro til HU
Inkl. amputationer minus
1 proteseinfektioner
Attester og forsikringsmedicin udgår. Kun
selve forskningstræning skal indeholdes i
1 kurset.
1

Fod-ankel
Håndkirurg
i
Idrætstrau
matologi

2

2

2

Håndledsnære frakturer og håndens
2 frakturer

3

2 % skulder

Børn
Endoprotes
ekirurgi
Traume 2
Færdighed
2
x

3

3 Børnefrakturer
Plus protesenære infektioner Kun knæ og
3 hofte
3 På sigt inkl. teamtræning med anæstesien

Skulderalbue
Tumor
Ryg

3
3

3

3
2
3

Plus clavikel, skuldernære og albuenære
4 frakturer
4
4 Inkl. rygfrakturer

32

6.

Evaluering mod speciallæge
Næste møde i Arbejdsgruppen 18/8. Spørgsmålene til Post-test skal
forbi de respektive fagområder, men ellers er fortsat planer
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implementering i løbet af det kommende år.
Traume- og skulderkursus i efterår 2016 anvendes som pilot.
Resultatet heraf skal kort fremlægges på DOS i oktober.
Ambulatorie-test efterfølgende A-kursus er planlagt til at være i
sammenhæng med foreløbig 3 A-kurser. Den praktiske udførelse
heraf diskuteres fortsat.
Det er ikke en bestået / ikke bestået, men der bør alligevel være en
efterfølgende evaluering af den enkelte.
Uddannelse af bedømmer / UO i vurderingen af uddannelseslægen,
er ikke planlagt. – Dette kan være på sigt være nødvendigt.
Der skal udfærdiges en simpel video / vejledning i hvorledes den
enkelte uddannelseslæge skal vurderes. Dette kan gøres i
sammenhæng med oplæg under symposie på DOS.
Der planlægges supplerende møde i september med fokus på
ambulatorie vurdering. Der skal her laves en model til præsentation
først i UDDU til møde slut september / start oktober, og derefter
DOS.
7.

UDDU Symposium på DOS kongressen 2016

AB

Der er udfærdiget og rundsendt program for dagen. Dette
godkendes.
Symposiet skal finde sted fredag morgen under kongressen og har
temaet:
Test og kompetencevurdering af den kommende speciallæge.
Der skal anvendes Turning Technologies under oplæggene.
Herved gives mulighed for at lave en status fra de enkelte
afdelinger. Symposiet startes med en status vhja mini-spørgeskema
undersøgelse. Der kan efterfølgende afrundes med en opfølgning. På
denne måde opnås input fra en bredere del af landets afdelinger.
ALLE I UDDU skal byde ind med spørgsmål til startoplæg inden
ultimo juni! Disse mailes til SK og der skal samlet være ca 10.
9.

Valg til UDDU oktober 2016:
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Afholdelse af valg til HU-repræsentant ved MH.
MH skriver brev til kursister, som udsendes via PWK. Svar og
valgoplæg returneres direkte til MH.
Efterfølgende valghandling udsendes via PWK. Ny HU repræsentant
gældende fra DOS kongressen I oktober, dog med overlap med
tilstedeværelse af både ny og gammel repræsentant ved første
møde efterfølgende.
Valget kører fra august med oplæg fra kandidaterne.
10.

Fokuspunkter fra DOS strategiplan
 Arbejde for at gøre specialet mere synligt i KBU uddannelsen.

11.

Der planlægges et ekstra møde ultimo september / primo oktober,
forud for DOS. SK sender dato.

SK

