
 
 

UDDU 

Sammen om 
uddannelse 

Emne: Dato for møde: Side 

Dagsorden: UDDU møde 25.11.2019 1 
Referent: Dato for godkendelse: Mødested Vejle  

   
Tilstedeværende:  
ABC, JK, RN, MBH, KR, AA, PWK 

 

 

Punkt Emne Ansvar 

1. 
10.00 

Formalia 
a. Valg af dirigent: ABC 

b. Valg af referent: KR 

c. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 

d. Godkendelse af referat fra UDDU møde: Godkendt 

 

 

ABC 

2. 
10.10 

Præsentation af nye og gamle medlemmer  
Alexander Amundsen, YODA repræsentant – nyt medlem 

Rasmus Nielsen, speciallægerepræsentant – nyt medlem 
Jakob Klit, speciallægerepræsentant 

Kathrine Rasch, HU-repræsentant 

Andreas Balslev-Clausen, formand 

Per Wagner Kristensen, Hovedkursusleder 
Martin Bille-Henriksen, speciallægerepræsentant 

Nye og gamle medlemmer blev præsenteret.  

Alle 

3. 
10.30 

DOS-kongressen – gennemgang af afholdte kongres og beslutning om 
hvad vi skal have med til næste år. Kongressen er aktuelt vores største 
udstillingsvindue og skal have stor opmærksomhed. 
Meet-the-experts – succes, ingen cases (for sent til at opdage det, travlt) 
Forslag til næste år: Colles/distal radius, cases kan sendes allerede nu. 

Forslag til underviser: Hans Tromborg (MBH) 

Evt. længere tid (60 min i år) 

Ansvarlige: (MBH, JK) AA, KR 
 

Nye tiltag: ”meet-the-experts” for viderekomne 
Ønske fra flere speciallæger om at de også måtte komme med, evt. arrangere 
et ”meet-the-experts” for viderekomne. Evt Supracondylær humerus frakturer. 
Enighed om at det vil være godt også at kunne tilbyde yngre afdelingslæger et 
”meet the experts” lignende oplæg.  
Ansvarlige: MBH, JK 

ABC tager kontakt tit VU formand Peter Tengberg ift. en ekstra aktivitet på 
DOS 2020  

Kompetenceevalueringsworkshops – 
Workshop kl. 09.00 onsdag morgen var ikke velbesøgt med kun 4 deltagere. 
Workshop om torsdagen havde 14 deltagere hvilket var tilfredsstillende. Skal 
ikke have workshop onsdag morgen igen. Formodentlig er en workshop til 
strækkeligt fremover.  

AB, MBH, 
KR, JK 
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Punkt Emne Ansvar 
Vigtigt at få lavet flere videoer.  MBH: OP videoer, KR: stuegang. 
JK:ambulatorie, video’er. Kan være svært at få ordentlig lyd. Ved behov kan 
indkøbes en iPhone mikrofon så lyden kan høres. Regning sendes til DOS. 

Ny form. Feed-back, Fokus på hvordan man kan implemetere i egen 
afdelingen – ideer. 

Nye videoer og sammenkobling til den nye målbeskrivelse 
Manual til implemetering 

Feed-back vs. uddannelse situation  

Konklusion: Ved næste DOS vil der blive fokus på ny målbeskrivelse, hvilkete 
vi også skal afspejle i workshoppen.  

Forum for UAO – pænt fremmøde. Konklusioner: dokument om ”Hvad er den 
gode uddannelsesafdeling” udarbejdet af UDDU med DOS mening. Skal 
gentages til næste år.  

Ansvarlig: ABC, RN, Thomas Jacobsen 

Videoer til brug for alle, problematisk med personhenførbare videoer 

Målbeskrivelsessymposium: ikke kritisk, ikke så mange deltagere. Positiv 
snakken i krogene.  
Næste år DOS 2020: Lancering af målbeskrivelsen  

Andre tiltag: 
Er der behov for noget for de yngre – nok ikke lige nu 

Ideer til fremtiden Simulations udbydere til udstillingen eller senere et 
uddannelses symposium  

Honorary lecturer om uddannelse 

4. 
11.00 

UDDU det næste år – prioritering af indsatsen. Fordeling af 
ansvarsområder.  
Næste års ansvarsområder diskuteres og fordeles.  

• Målbeskrivelse   ABC, MBH 
• Post-test     JK 
• DOS-kongressen  ALLE 
• Specialespecifikke kurser   PWK 

       Digital udvikling af arbejdet:    

• Uddannelsesportalen, intelligent log-bog   RN 
• Hjemmeside, dokumenthåndtering, dropbox   KR 
• Kommunikation – med os selv – med andre – synlighed-  

2 klummer inden næste kongres: 
Klumme 1 Målbeskrivelsen   ABC 
Klumme 2 Den gode uddannelsesafdeling RN  

• Samarbejde med PKL – ambition om større samarbejde, invitation til 
møde i foråret   ABC 

• Samarbejde med UAO – status mail 2 gange om året, inddrage i 
udvikling, spørgeskema til UAO omkring den gode 
uddannelsesafdeling  RN, ABC 

ALLE 
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Punkt Emne Ansvar 

• Inspektorordning kontakt til Benny Bees, status og behov    MBH 
• Forhold til YODA – YODA skadestuekursus, evt. kontakt til YL    AA 
• ØVRIGE ideer. Igen fokus på hvorfor har vi et uddannelsesudvalg. 
• Bekymring om at fange de praktiserende læger – AP uddannelsen, 

kontakt til AP uddannelsen, uddannelsesplan for AP læger? ABC 
tager det med til DOS 

5. 
11.45 

Post-test 
JK er ny formand. Vigtigt at formand forankret i UDDU – JK går af næste år 
MBH overvejer om han træder til næste år. Skal overveje om MBH bør 
overtage ansvaret for håndtesten, så han kan stifte bekendteskab med 
arbejdet.  

Status – udvikling, nye medlemmer til udvalget indenfor de forskellige 
specialer. Vi skal overveje hvem der skal rekrutteres.  

ABC/ JK 

12.00 FROKOST  

6. 
12.30 

Uddannelsesportal – logbog på den smarte måde  
RN beskrivere sin tanker omkring en onlineplatform bygget op som App for at 
give et samlet tidstro billede af de uddannelsessøgendes profil og progression. 
Vil bruge platform udviklet til piloter, som skal tilpasses ortopædkirurgi. Hvis 
det er en succes vil det kunne bredes ud til alle specialer. Spændende, gode 
perspektiver. 

Der skal søges midler til videreudvikling 
RN arbejder videre, regner med pilot projekt med intro-læger 

Møde med ansvarlig for log-bog.net, overslag på pris, hvordan vil det 
effektivisere og bedre. Forretnings model, licens pr bruger? 

Regionerne ejer data i log-bog.net ABC/RN 
ABC kontakter region og logbog.net.  

RN 

7. 
13.15 

YODA afventer møde i deres eget uddannelsesudvalget 

Diskuteres at lave løbende survey hvor nyansatte HU-læger kan svare på 
hvorfor de valgte ortopædkirurgi – og også hvorfor de ikke valgte et andet 
kirurgisk speciale. Vil forsøge at lave samarbejde med øvrige kirurgiske 
specialer, så det kan afdækkes hvorfor læger vælger forskellige kirurgiske 
specialer. Ansvarlig AA og RN 

AA 

8. 
13.30 

Mødekultur – effektive møder, holde sig til punkterne, dagsordner kommer til 
at ligge i dropbox, har man et punkt kan vi forsøge at lave en lille rapport der 
sendes ud inden. 

ABC 

9.  
13.45 

Intern kommunikation – anvendelse af Slack, Dropbox etc.  
Mail og telefon nr. sendes til ABC, KR og ABC opretter mapper. 

ABC 

10. 
14.10 

Specialespecifikke kurser 
Nye delkursusledere 

PWK 
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Punkt Emne Ansvar 
Børn RH fra 2021 

Der er en del kurser der skal skifte delkursusleder, PWK gør det op og sørger 
for at tage kontakt til dem der skal med på sidste kursus. 

Problemer med deling af slides, fælles linje/udmelding evt slides uden billeder, 
eller take-home slides. PWK formulerer noget.  

Pris på DOS til bedste a-kursus, på evaluering ABC kigger på benchmarking 
system  

11. 
14.20 

Mødeliste for 2020 
Forslag 
16.01.2020   Sixtus, Middelfart 09-15 (ligger fast) 
09.03.2020   SKYPE  09-13 

20.05.2020   København – evt. spise efterfølgende.  

08.09.2020   Vejle 

01.12.2020   Vejle  

Alle 

12. 
14.45 

 

Evt. 
Rekruttering: Der har tidligere været forskellige forsøg på tiltag, men aldrig 
kommet en klar strategi. Vigtige parametre er : karrieredag/specialernes dag, 
samarbejde med lektorer, evt fange med et forsknings projekt. Analyse – ny 
spørgeskema undersøgelse, muligt fremtidigt arbejdsområde. Samarbejde 
med lektorerne. RN/AA 

 

Alle 

 


