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Punkt Emne Ansvar 

1. 
0900 

Formalia 

• Valg af dirigent: Andreas Balslev-Clausen 

• Valg af referent: Kathrine Rasch 

• Godkendelse af dagsordenen  

• Godkendelse af referat fra UDDU møde november 2019 

 

ABC 

2. 
0905 

Strategiplan UDDU 2020– beskrivelse af projekter 
• Se vedhæftede dokument, enighed 

 

3. 
0910 

Ny målbeskrivelse.  
• Status 

Møde med UAO 1. maj, Kolding 

Kompetencekort til test i praksis på afdelingerne 

Procedure antal? Kritik fra DOS da det stritter lidt mod det med 
kompetencevurdering, dog er der jo ikke kompetencekort for de 
enkelte procedurer. Udvalget går videre med det.     

Intro-målbeskrivelse, regner med det bliver nemmere, skal skaleres 
ned. 

Infektionskompetencen-EPA: Er meget specifik og mindre generisk, 
ABC forslag at det trækkes ned som en intro-kompetence 
Under infektion i fagområdet lægges diagnostik og 
operationsplanlægning mm 

Hvor skal amputation placeres 

Implementering omkring 1. marts 2021, med alle nye på den nye 
målbeskrivelse og alle gamle på den gamle. Må køres parallelt 
ABC, MBH og Liv og Amandus går videre  

• Forskertræning – samarbejde med PKL. Generel tilfredshed med det 
specialespecifikke forskertrænings kursus 

• Specialespecifikt vejlederkursus: har ligget stille, der er adspurgt om 
det kunne komme ind i kursusrækken af a-kurser Liv  

• ABC har arrangeret et møde med Sundhedsstyrelsen i forbindelse 
med målbeskrivelsen i februar 

 

ABC, 
MBH 
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4. 
0930 
 

UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2020 
• UDDU symposium: ny målbeskrivelse 

• Workshop: emne, opgaver  
Certificering af hovedvejleder. 

3 timers intensiv crash kursus med fokus på målbeskrivelsen 

Workshoppen er med fokus på den nye målbeskrivelse KR, MBH 

• Meet the expert: Distale radiusfrakturer, Hans Tromborg vil gerne, evt. 
Camilla Rye, Lars Vadstrup, MBH tager kontakt. Annoncering, 
personlig mail til UAU på de store akutte afdelinger med opfordring, 
skrives personligt. JK, MBH, KR er ansvarlige 

• Kursus for speciallæger – ankelfrakturer i samarbejde med DOS 
bestyrelsen, DOT og NOF. Vi mangler overblik over fordeling af 
opgaver 
Et-dagskursus forud for kongressen tirsdag, med et-lab evt Artrex 
bussen 

Da dette er sat i gang, dropper vi i denne omgang meet-the-experts for 
speciallæger  

• Forum for UAO i samarbejde med Thomas Jakobsen og PKL ved ABC 
 

Alle 

5. 
1000 

Status på post-test 

• Udvidelse af gruppen: 1-3 har ikke bestået, der er skrevet til de 
involverede inkl. UAO. 

Test bør rettes indenfor 14 dage efter frist 

• Ny formand?  
Tidligere besluttet at formanden skal sidde i UDDU, men kan give 
problemer, da valg til UDDU ikke nødvendigvis betyder interesse for 
posten. Kunne evt. skrives ind i en UDDU-post? 

Fastholder JK som formand og så inviteres JK med på et møde 1 gang 
om året. Kan gå tilbage til en fra UDDU hvis der kommer en med 
interesse. 

• Indstilling af yngre speciallæger til post-test udvalget, skal finde en 
med interesse fra de forskellige fagområder så man ikke skal lave 
spørgsmål udenfor ens fagområde. Behov for mange nye medlemmer 
i udvalget. 

 

JK 
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6. 
1020 

Specialespecifikke kurser  
• Evalueringer siden sidst 

Skulder: Gode intentioner, men ikke helt gennemført. Kritikken fremgår 
kun af kommentarerne.  

Skal værktøjet ændres? ABC/JK/PWK kigger på det 
Pris for bedste kursus – udvikling af evalueringsværktøj ABC 

evt. bruge what’s app, ABC tager kontakt til Jan  

• Hvad er formålet med et specialespecifikt kursus: Mangler formål for 
de enkelte kurser/sessioner. Mangler lidt den pædagogiske håndbog til 
delkursusledere, arbejdet ligger i UDDU ud fra den kommende 
målbeskrivelse med samarbejde med fagområderne. Sættes på som 
punkt i december 2020   

• Budget sendt til SST, transporten er den vekslende faktor. Bevilling er 
øget fra Finansministeriet. Kommer til at gå igennem.  

 

PW 
ABC 
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7.  
1050 

Dimenstioneringsplan 2021-2025 

• Info. DOS anbefaler uændret antal HU-stillinger 

ABC 

6. 
1100 

Valg 2020 

• JK afgår og kan ikke genvælges 
• MBH er på valg, ønsker genvalg 

• Forslag til nye kandidater 

• Ny HU-repræcentant, KR sender beskrivelse til PWK der sender til alle 
HU læger evt. UAO og på Facebook 

ABC 

7. 
1110 

Nyt fra YODA 

• Tiltag i YODA’s uddannelessudvalg 

• Survey?  

Punkt udgår pga. afbud fra AA 

AA 

8. 
1130 

Inspektorordning 
• Aktuelle inspektorer: skrevet til Benny Bees 

• Indstilling af junior inspektorer: Der mangler fortsat. 

• Inspektorrapport fra Køge: gennemgået 

MBH 
AA 
ABC 

9. 
1140 

Mødekalender 
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 – evt. SKYPE 
01.12.2020   Vejle 

 

10. 
1150 

Evt. 
Skrift omkring funktionsbeskrivelse og dimensionering af UAO ift 
uddannelsesøgende læger RK, ABC 
Uddannelses-portalen: møde med regionale videreuddannelse og log-bog.net, 
igang med demo, mangler den simple adgang, hvor alt er der inden, learning 
content manegement system, JK har talt med Aula og vil gerne mødes RK 
Drop-box: ABC kigger den eksisterende igennem. KR står for at 
sortere/katagoriseret  

 


