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Punkt Emne Ansvar 

1. Formalia 
Valg af dirigent: Søren Kold 

Valg af referent: Kathrine Rasch 

Godkendelse af dagsordenen  

Godkendelse af referat fra UDDU møde november 2018 

 

2. Ny målbeskrivelse. Status:  ABC, LW 
Ny model, DOSbestyrelsen delte tidl. udvalg i to, første møde 10. januar.  
Virker som en god løsning. 
Arbejdsudvalg består af MBH, ABC, LW og Amandus. JDR var oprindeligt 
tiltænkt at fortsætte i udvalget, men har måttet trække sig af personlige 
årsager.  
Referenceudvalget: PKL fra de tre uddannelsesregioner og SK som 
formand 
Målbeskrivelsen skal bygges op omkring en række kernekompetencer så 
som ”diagnostisk kompetence”, ”traumemodtagelse”, ”stuegang”, ”akut 
kirurgi” osv. Ideen er at fastlægge en systematisk tilgang til 
problemstillinger som kan bruges i alle kliniske situationer. 
Kernekompetencerne indeholder en række områder inden for de 
forskellige lægeroller. Skema for disse kernekompetencer udarbejdes af 
arbejdsgruppen og de skal bruges til løbende og repetitiv 
kompetencevurdering. Der tilstræbes 8-10 basis kompetencer. 
De generelle kompetencer skal suppleres med subspecialespecifikke 
målsætninger og der er behov for hjælp fra fagområderne. Den 
diagnostiske tankegang skal kunne bruges til de subspecialespecifikke 
målsætninger. 
Det er ligeså meget kursistens som supervisors ansvar at gennemgå 
kompetencer. 
Håb/mål: 40 strukturerede kompetencer vurderinger på HU, 10/år (som 
bestås) Ved behov skal der laves flere. 
Alle kort skal igennem min. 4 gange i løbet af HU  
Det vurderes at det tager ca. 30min/vurdering 
Tænker ca. 5 kompetence vurderingsmetoder: mini-CEX (direkte klinisk 
observation), OSATS (operativ færdighed), NOTSS (beslutning og 
kommunikation), journal audit, 360 graders evaluering  
Mål må være at komme på niveau med gyn-obs, plastikkirurgier mm. 
 
Ovenstående er måden vi lærer på. Fagområderne skal komme med hvad 
og på hvilket niveau vi skal kunne/ikke kunne behandle af kliniske 
problemstillinger. 
 
Workshop 6.september 2019 for fagområderne i stedet for møde med 
delkursuslederen om de specialespecifikke kurser. 

ABC, LW, 
SK 
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Invitation ASAP, der skal defineres inden for alle fagområder: 
Detaljeret beskrivelse af hvad er kernen og til hvilket niveau skal det 
opnås.  
 
Målbeskrivelse skal være en ramme hvor kompetencevurderingerne kan 
bruges. Det kan f.eks. defineres fra fagområderne at der skal bruges 2 
kompetencevurderinger som bestås. 
Den specialeansvarlige overlæge kan sætte underskriften på f.eks. at et 
fagområde er bestået. 
Det er stikprøvevurderinger og den endelige underskrift kommer fra 
specialeansvarlige overlæge der dækker alle kompetencerne også dem 
der ikke er testet. 
 
Information til fagområder: SK 
Invitation til workshop i 6. september i Vejle: 
Kernekompetencer og Kompetence vurderingskort fremlægges af 
kommissoriet 
Fagområderne møder med konkret liste over fagområdets kerne og på 
hvilket niveau det skal opnås 

4 UDDU-aktiviteter på DOS-kongressen 2019 
• UDDU-symposium: ny målbeskrivelse 

Der er afsat ca. 90 min. Det præcise indhold vil blive planlagt i 
løbet af året afhængig af hvor langt processen med ny 
målbeskrivelse er kommet.  

• Workshop: emne, opgaver MBH, KR, ABC, minus JDR 
Skal der flere kompetencevurderingsredskaber på programmet. 
Vi skal være skarpe på at der er tale om evaluerings værktøj 
OSATS, Mini-CEX evt. NOTS 
Oplæg til næste møde, to slots af 90 min. Fordelt på 2 dage 
Hvad er feed-back, hvordan skal det bruges. MBH, KR og ABC 
kommer med oplæg til næste møde.  

• Meet the expert: emne, opgaver MBH, JK 
Ankel fraktur, lat. Malleol, Eksperter: forslag: Ilija Ban, Frank 
Damborg 
Annonceres  

• UAO. SK 
Skal have tid sat af 
 

Alle 

6 Status på post-test 
De fleste kursister udfylder nu testen inden for tidsfristen. Fortsat 1-2 der 
ikke opnår 80% ved hver test hvilket er acceptabelt.  
Fortsat stort problem at få spørgsmål fra delkursusledere. ABC skrev 

ABC 



 
 Emne: Dato for møde: Side 

Dagsorden: UDDU møde – januar 2019 17/01-2019          kl. 
9.00-12.00 

3 

Referent: Dato for godkendelse: Mødested 

KR  Hotel Sixtus 
Tilstedeværende: LW, ABC, MBH, SK, KR, JK, PW 
 

 
klumme i sidste nyhedsbrev i DOS. Det hjælper forhåbentligt.  
Slides fra foredrag bør være tilgængelige for kursisterne når testen 
besvares. 

7 Specialespecifikke kurser, herunder  
• Kontakt til videreuddannelsesregion Øst mhp. koordineret 

ansættelse og start af HU-stilling 
Barbara Knudsen kontaktet, omkring mulighed for at rykke 
ansættelsesperiode så det ensartes mellem regionerne. Der mangler 
tilbagemelding efter deres møde. 
Særligt problem ift. øst-kursisternes kursusafvikling og om de følges 
med deres årgang. En anden fordel er at den enkelte kursist kan søge 
i flere regioner. 
Kursusrækken er lagt om, det er ved at gå op… men har været et 
større puslespilGodt med introkurset, kører 2 gange om året. 
Forventer fortsat at JDR står for disse. 

PW 

8 CAMES vejleder kursus 
LW og ABC har kigget på det. Formelle krav. 
Skrevet til alle videreuddannelsesudvalgene, i region syd problem pga. 
politik om at vejlederkurset skal være tværfagligt og gratis. I Region 
Sjælland er kurset gratis. 
Skal kurset laves? 
Skal det deles op så det kan gøres på 2 dage hvor det praktiske er på dag 
2 så det kan tilkøbes af f.eks. region syd. 
Alternativt: 
1 dags roadshow med kompetencevurderingsværktøjer som 
implementering af målbeskrivelsen. 
 
Diskussion ender ud i at vi synes vi skal gå efter et to dagskursus der er 
godkendt som vejlederkursus. 
Omkostninger til udvikling ca 5000kr per deltager fra hver region hvis det 
afholdes i CAMES regi. 
LW og ABC vil gerne arbejde videre, men der er behov for yderligere 1-2 
personer i arbejdsgruppen, gerne fra uddannelsesregion Syd eller Nord 
for at have en geografisk forankring af arbejdet. 

LW 

9 Fri til UDDU arbejde 
Det skal ikke være et problem at få fri med løn, hvis planlægningen er i 
orden. Overenskomsten skal overholdes 

SK 

10 Valg 2019 
SK går af 
UDDU peger på ABC som ny formand 

 

11 Nyt fra YODA 
Op-liste er udviklet og god feedback 

LW 
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Snak om YLs rolle i de regionale uddannelsesråd 

12 Survey – herunder målbeskrivelse 
Survey kunne evt. laves i YODA regi, LW går videre med dette 
Vi vil gerne afdække forventningen til hvor stor en del af uddannelsen 
der skal leveres og hvad står kursisten selv for 

LW, ABC, 
SK 

13 Mødekalender  
6. marts Skype 9-13:  gemmegang hjemmeside, post test 
13. maj 9-16.30: Aalborg   
6. september Vejle, work shop, fagområderne 
23. september Skype 9-13 

Alle 

14 Evt. 
Mangler elektronisk let tilgængelig platform til diskussioner 

Alle 


