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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 september 2019 

 

2. Ny målbeskrivelse: STATUS 

Opfølgning møde med fagområder 

 Flot fremmøde og godt arrangement, positive tilbagemeldinger 

 Ros fra DOS bestyrelsen 

 Næste opgave er at renskrive produktet fra dagen og gøre det 
klar til fremlæggelse på symposiet på DOS. 

 Færdig formulering af kompetence niveau 1-3 (ved næste 
møde 7.oktober i København) 

 Kigge til vores nabolande Sverige og Norge, hvad kan de? Er 
det et problem hvis de kan mere? Samarbejdet gør at en 
dansk speciallæge kan få autorisation i Sverige og Norge. 
YODA ved KR tager kontakt til Norge og Sverige ang. deres 
beskrivelse og ind tænker et møde på NOF evt også med 
målbeskrivelsesudvalget. 

 LW: Sverige har en tættere mesterlærer. Problembaseret 
læring. 

Videre plan 

 Næste arbejdsmøde 7. oktober 

 Finpudsning DOS symposium 

 Kigge på intromålbeskrivelsen, kompetencer der knytter sig til 
det at være kirurg vs. mediciner vs. parakliniker således at 
dem der passer til specialet kommer ind. Forslag til en tættere 
vejleder funktion. 

 Profilen for en ortopædkirurg i intro-målbeskrivelsen 

 Præsentation til Sixtus mødet for DOS-bestyrelsen i januar 
2020. 30 minutter 

 

Kommunikation 

 Vi synes vi mangler viden og redskaber, hvem er 
interessenterne – UOA og UKYL 

Implementeringsstrategi 

 Præsentation til Sixtus mødet for DOS-bestyrelsen i januar 
2020. 30 minutter SK får det på dagsordenen 

 Vejlederkursus ABC, LW 

ABC, LW, 
MBH 
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 Workshop Ledende overlæger/UAO/UKYL – mini vejleder 
kursus DOS 2020 

 ”de gamle kursister” forstætter på den gamle model 

 Møde med ledende overlæger på Sixtus, kontakt til Gitte 
Eggers der ved hvem der står for det SK tager kontakt 

3 UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2019 

 UDDU symposium: ny målbeskrivelse: 90 min. 

- Fredag 
- ABC velkomst 
- LW YODA survey 

- Professor og prodekan Charlotte Ringsted om kompetence 

vurdering 
- ABC/Amandus/MHB/LW Den nye målbeskrivelse 

 
Mål for symposium: problem, løsning, vi har valgt denne 
løsning, vise at vi har styr på det  

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

- KR laver ambulatorie video 
- ABC laver ambulatorie video 
- MBH laver operativ video 

Mål at lave begge sessions OP og amb på 1,5 time 
- ABC, MBH, KR Revidering af power-point materialet  
- Møde i første uge af oktober 

 Meet the expert: Ankelfraktur MBH, onsdag 11-12 

Er på Facebook, der er styr på experts, Peter Tegnberg og Frank 
Damborg. De byder selv ind med cases. Der er ikke kommet mange 
udefra, sidste frist er 1. oktober 

Det håndhæves med kun YL i salen 

Spørgeskema til feed-back 

 MBH og JK er ansvarlige 

 UAO. Thomas Jakobsen indkalder,  

- ABC deltager Fremlægger målbeskrivelse og posttest status 

 

 

Alle 

4 Specialespecifikke kurser 

Afgrænsning af curriculum mellem kurser, se henvendelse fra traumeselskab, 
se kommunikation i forlængelse af dagsorden 

PW / SK 
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 Der sker ikke noget ved at der kommer vigtige emner to 
gange 

 Delkursuslederne/fagområderne kunne lave en 
”indholdsfortegnelse/curriculum” for de enkelte a-kurser. 
UDDU kunne være tovholder. Med på næste møde, SK 
giver tilbagemelding til Ilija 

 Foredragsrækken er tilrettelagt så alle kommer igennem 
kurserne i samme rækkefølge, det kan måske gør 
afgrænsningen nemmere 

 

5 Evalueringsudvalg 

 Det går godt, flere og flere svare og består 

 Udfordring med håndkirurgisk kursus fordi det faldt sammen med 
sommerferien. Løses med kortere svar periode. 

 Mange undervisere synes det er svært at lave spørgsmål, kunne 
løses med en posttest ansvarlig i fagområdet eller ved 
delkursuslederne, der ligger et stort ansvar og meget arbejde i 
posttestudvalget og ved formanden 

 Kunne være godt hvis man langsomt kunne få rekrutteret til 
udvalget og bygge det op med repræsentation fra alle fagområder 
med tiden. ABC tager kontakt til relevante   

ABC 

6 Juniorinspektorer – se bilag 

Navnene på kandidaterne skal sende til Benni Bees. 

 ABC varetager formidlingen til Sara Freund mfl. 

 LW har orienteret Sara Freund og Katrine Borum 

ABC 

7 Nyt fra YODA 

Survey:  

150 har svaret, svare til ca 50%, ok fordeling mellem regionerne og på 
uddannelsesniveau, 50 % er ikke adspurgt om plan før operation. Mange er 
ikke kompetencevurderet i henhold til log-bogen. 

Vi prøver at lave et estimat over hvor mange HU læger/introlæger der reelt 
kunne svare. Aktuelt 185 HU læger ifølge PW, Hvor mange introlæger fra SST 
LW står for det  

Lukker 1. oktober, så man kan nå en hurtig reklame endnu. 

YODA bestyrelsen står for en stor ændring, mange stopper inkl. LW    

LW 

8 VALGHANDLING PÅ DOS KONGRESSEN 

- SK går af, ABC indstilles af DOS, ledig post til UDDU bestyrelsen hvis 
ABC bliver valgt, skal give sig tilkende på generalforsamlingen, får 1 
min. til at præsentere sig, man skal være fysisk tilstede. 

SK 
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HENVENDELSE FRA DOT OM AFGRÆNSNING MELLEM KURSER: 

Kære Andreas 
 

endt: 24. juni 2019 08:38 
Til: Søren Kold <sovk@rn.dk>; Frank Lindhøj Damborg <Frank.Damborg@rsyd.dk> 
Emne: Koordinering af A-kurser 
  
Kære Søren og Frank.  
  
Er lidt usikker på hvem af jer der i sidste ende har ansvaret omkring skæringsfladerne ved A-kurserne. Ved 
jeg har været med til et kvalitetsudvalgs møde hvor man diskuterede det specialerne imellem men vil tro 
der er uddannelsesudvalget der i sidste ende har ansvaret.  
  
Skriver da vi skal afholde a-kurset i traumatologi for anden gang her til september. Med den nye ordning 
hvor kursisterne har et fast rul dvs de starter med into/infektion så hånd og siden traume er det vigtigt at 
der er styr på hvem tager hvad. Eksempelvis bliver der på infektionskurset undervist i åben 
frakturbehandling og derfor synes kursisterne det er spild af tid at de så igen høre om det 6 mdr senere. 
Samme gælder hånd kurset hvor man nu har valgt at undervise i håndledsfrakturer 3 mdr inden 
traumekurset. Derfor giver det ikke rigtig mening af man så skal give kursisterne samme undervisning en 
gang til. Hvordan kan vi få optimeret denne koordinering? 

  
VH Ilija 
  

- Ny YODA repræsentant vælges onsdag aften på YODA 
generalforsamling 

9 Evt. 

Næste møde 25. november i Vejle hos PW 10-15 

Alle 

mailto:sovk@rn.dk
mailto:Frank.Damborg@rsyd.dk
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Kære Søren 
 
Tak for info. Det er ganske rigtigt vigtigt for at kursisterne oplever sammenhæng og kvalitet i a-kurserne. Det er helt 
oplagt at vende det på vejlemødet i september, da det jo også hænger sammen med opdelingen i målbeskrivelsen. 
Ideelt set bør der jo være sammenfald med målbeskrivelsen og de specialespecifikke kurser. Vi skal dog være 
opmærksomme på at det ikke nødvendigvis er delkursusledere eller fagområdeformænd som kommer til Vejle, så der 
kan sagtens være interessenter, der har andre holdninger..... 
Det får mig dog også til at vurdere at tiden er ved at være moden til at presse fagområderne til at lave et fastlagt 
curriculum for de specialespecifikke kurser, så vi er sikre på at det er de samme områder der bliver undervist i på 
kurserne - uafhængig af hvor de afholdes.  
Men det bliver jo nok en opgave for den kommende formand i samarbejde med hovedkursuslederen. 
Når vi har dagsorden helt på plads for Vejlemødet sender jeg den ud til både deltagere og fagområdeformænd.  
 
mvh 
Andreas 
 
 

Kære Ilija 
  
Ansvarlig for specialespecifikke kurser er Per Wagner Kristensen, idet han er ansat af SST som 
hovedkursusleder. 
I DOS regi er det uddannelsudvalget som er ansvarlig for specialespecifikke kurser. Hovedkursusleder 
deltager som ikke som ikke-valgt i uddannelsesudvalget. 
  
Vi har i forbindelse med udarbejdelse af håndbog for afholdelse af specialespecifikke kurser haft flere 
møder med deltagelse af alle fagområder for at fastlægge skæringsflader. Det er gået meget godt, men 
måske der er behov for fornyet fokus på området. 
  
Jeg foreslår, at vi berører punktet på september mødet, hvor alle fagområder mødes med UDDU og 
arbejdsgruppe omkring ny målbeskrivelse. 
  
MVH Søren 

Fra: Ilija Ban  
Emne: Koordinering af A-kurser 
  
Kære Søren og F 
 traumekurset. Derfor giver det ikke rigtig mening af man så skal give kursisterne samme undervisning en 
gang til. Hvordan kan vi få optimeret denne koordinering? 

  
VH Ilija 

 


