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Formalia

Side

kl.

1

Skype

SK, ABC, MBH, KR, PW, JK

Ansvar

Valg af dirigent: Søren Kold
Valg af referent: Kathrine Rasch
Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra UDDU møde januar 2019
2.

Ny målbeskrivelse. Status: ABC, LW, MBH
Møde med gl. udvalg og nye udvalg (reference og arbejdsudvalg)
Konstruktivt møde, spare når der er et produkt der kan præsenteres.
Oplæg videre med arbejdet på Sixtus, 9 grund kompetencer:
Operation - Akut
Operation – Elektiv
Diagnostik
Konservativ Behandling
Infektion
Stuegang
Traumemodtagelse
Vagtoverlevering
Uddanner/Vejleder
Forskningstræning
Mangler at finpudse. Næste møde 11/3.
Kompetencer skal referere til det vi skal kunne, positiv liste med
diagnoser/problemstillinger udarbejdes af fagområder.
Fagområderne skal melde tilbage med på hvilket niveau det skal kunne opnås.
Mål ved mødet d. 11/3 er en plan for arbejdet frem til september.
Det virker som om der er god kontakt ved direkte personlig kontakt.
Ved problemer med kontakt til fagområderne vil vi andre i UDDU gerne hjælpe,
og det kan jo være en i UDDU kender vedkommende, så skriv evt. til UDDU.
Forskningstræning ligger som en ”flyver”, skal f.eks. være med til at lave en
KKR. Alternativt lave region syd-modellen i de andre regioner. Ville være godt
hvis det kunne ensartes. Forskning er en ”kasse” for sig selv, og vi har tid til at
diskutere det igen. Falder mellem to stole SST og DOS.
Mål at få det skrevet ind så rammerne er sat. Kunne være et fokusområde for
UDDU. Evt. møde med lærestols-professorerne. Strategi for hvordan vi får det
ind i målbeskrivelsen. Sættes på til næste møde hvor der nedsættes en
gruppe under UDDU så det kan adskille fra det øvrige

ABC, LW,
MBH
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målbeskrivelsesarbejde. ABC sætter sig ind i hvad SST har af krav.
Workshop med fagområder, 6. september 2019
Informeret pr mail. Tilbagemelding fra en. Fagområdeformand samt
kontaktperson er inviteret. Dem der kommer skal være beslutningsdygtige.
Skal munde ud i en beslutning.
Styr på fremmøde. SU bindende svar i april. Der skal udsendes dagsorden og
deltagerliste.
UDDUs rolle: deltager som UDDU garant for fagområderne i de mindre
arbejdsgrupper.
Oplæg til workshop til næste møde. ABC, LW, MBH
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UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2019
•

UDDU symposium: ny målbeskrivelse: 90 min. Fredag 9-10.30

•

Workshop: opgaver MBH, KR, ABC: 90 min onsdag; 90 min
torsdag

•

Meet the expert: Ankelfraktur MBH, onsdag 11-12

Alle

MBH har lavet flyer og oplæg, vil sende det ud til UDDU når den er
færdig.
Særligt om det er åbenlyst nok at de skal komme med hverdags
cases. Målgruppen t.o.m. kursister.
Lidt tvivl om hvilke experts, gerne Peter Tengberg og Frank Damborg.
Det skal lige tjekkes at de ikke har andre forpligtelser.
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•

UAO. Thomas Jakobsen indkalder

•

Der skal være en repræsentant fra UDDU med, det planlægger vi når
det endelige program foreligger.

Rapport på post-test, i henhold til årshjul
•

Går fint. Slides bliver ikke lagt op. Delkursusleder må ikke love at
slidsshows bliver lagt op.
Børnekursus deadline er udvidet lidt pga. manglende slides.
Kursisterne er blevet bedre til at aflevere. Ca 2/test består ikke, fint
niveau. Der er en trend med at det er flere der ikke har bestået/ikke
har afleveret flere gange
ABC skriver ud til UAO hvis der er en kursist der ikke består.
Evt. tage emnet med til UAO-mødet på DOS med opfordring til at
bruge det
52 kursister ud af 180 kursister (ca. 1000 post test) har ikke bestået

ABC
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eller ikke afleveret, der er flere der er gengangere. På 15 kurser.
I Aalborg bliver kursisten kaldt ind til gennemgang af et pensum i det
ikke beståede fagområde.
JK vil evt. gerne overtage formandsposten i post-test udvalget hvis
ABC træder ind som formand i UDDU.
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Specialespecifikke kurser, herunder
•

PW

Kontakt til videreuddannelsesregion Øst mhp. koordineret
ansættelse og start af HU-stilling
Det kunne ikke lade sig gøre. Men går med til at første kursus ligger
lige efter kursisterne er startet.
Det løser vores problem og er en fin løsning.

Ved skift af delkursusleder er det meningen at den kommende delkursusleder
kommer med på det sidste kursus, inviteres aktuelt et par måneder før, men
skal forsøge at gøre det endnu tidligere, evt. når kursus nr.2 afsluttes. Det er
fagselskaberne der selv lader den gå videre. Skal gå på omgang.
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CAMES vejleder kursus

LW

ABC laver lilleopdatering
Region syd kan ikke indgå samarbejde.
Region Sjælland vil gerne deltage en dag
Specialespecifikråd har luftet ideen med at lavet et fælles kirurgisk
vejlederkursus.
LW og ABC synes der skal laves et 2 dags kursus, og taler med CAMES og
kommer med et konkret oplæg. UDDU og DOS støtter op.
Evt. udvide med et endags kursus på DOS, skal ses som en opbakning til den
nye målbeskrivelse.
Springs delvist over, tages på næste møde
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Gennemgang af hjemmeside
JD står stadig på hjemmesiden, skal slettes.
Referat fra Sixtus mangler, KR sender til Thomas
Mangler informationer om flere m. Arbejdsområder, Kontakt personer ift.
Målbeskrivelse, kontakt personer ift. Post-testene, rettelser skal sendes til
Thomas. MBH står for kontakten til Thomas, alle skal melde til MBH der

MBH
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sender det videre. ABC laver oversigt over kontaktpersoner til
målbeskrivelse og post-test.
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Nyt fra YODA

LW

Spændende forårsmøde med traume og triagering
Ung bestyrelse, skal lige finde sine ben
Taget godt imod ønsket om UDDU-survey.
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Evt.
Markant støtte til DOS-kongressen
Næste møde: 13. maj i Aalborg 9-16.30
Planlægges udvidet frokost. SK deltager ikke fra 10.50-12.15
Valg på kongressen: SK træder af. DOS har spurgt om ABC vil være
formand, ABC er interesseret hvis ABC vælges skal ny speciallæge
repræsentant ind, folk melder ind som kandidater. De opfordres til at stille op.
Der er et par gode bud, dem der kender dem taget kontakt med en opfordring.

Alle

