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1. 
1000 

Formalia 
a. Valg af dirigent: ABC 

b. Valg af referent: Katrine Borum 

c. Godkendelse af dagsordenen  

d. Godkendelse af referat fra SKYPE møde 08.09.2020 

ABC 

2.  
10.10 Velkommen til nye medlemmer 

a. Anne Mette Sørensen, Aalborg 
         Anne Mette har været engageret i uddannelse siden YODA, 
hvor hun sad i uddannelsesgruppen med ABC. Er nu 
uddannelsesansvarlig speciallæge i Aalborg. Har det sidste halve år 
været formand for post-testudvalget. Vi ser frem til samarbejdet.  
b. Katrine Borum, NOH 
          Katrine har i mange år været engageret i YODA og er vores 
nye HU-repræsentant. Katrine har været særdeles aktiv med at 
arrangere uddannelses i flere forskellige regi og kommer til at blive 
en stærk erstatning for Kathrine Rasch. 
c. Casper Grønbæk 
           Casper er ny YODA-repræsentant og dermed formand for 
YODA’s uddannelsesgruppe. Casper har siddet i uddannelsesrådet i 
region ØST, har netop fået HU og vil blive et stærk repræsentant for 
YODA i UDDU. 
d. Genvalg til Martin Bille Henriksen. Jeg tror vi alle er meget 

glade for at Martin har valgt at fortsætte i UDDU. 
 
Kort præsentation og visioner for jeres deltagelse i UDDU’s arbejde. 
 

ABC 

3. 
10.30 

Opfølgning på sidste møde- Ny struktur for UDDU.  
Ved sidste møde besluttede vi at opdele arbejdet i UDDU i en række 
ansvarsområder 

1. Post-test udvalg (AMS) 
2. Digitaliserings udvalg - (RN) 
3. Kompetence og målbeskrivelsesudvalg (MBH/ABC) 
4. Uddannelsesaktiviteter – HU-repræsentant (KB) 
5. Rekrutteringsansvarlig – YODA repræsentant (CG) 

 

Der er lavet beskrivelser af hver funktion, som er lagt i Dropboxen i 
dagens møde folder. 

Gennemgang af hvordan vi forestiller os det skal gøres i praksis  

Spørgeskema laves af ABC om, hvad vil medlemmerne med UDDU og 
hvad vil vi med medlemmerne 

PKL er skal knyttes bedre til i de regionale uddannelsesudvalg. Der skal 
snart findes en ny i NORD. YODA ønsker at der kommer en regional 
repræsentation i UDDU, gerne PKL’erne. Dette er der enighed om at vi 
skal arbejde hen imod. PKL’erne vil også kunne være et bindeled mellem 
uddannelsesrådene og UDDU. 

Sixtus mødet bliver et online møde grundet COVID situationen.  

Der kan komme kortere online møder i løbet af året for at holde 
aktiviteterne i gang. Møde med fremmøde bør bruges til de lidt dybere 

Alle 
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diskussioner. 

De ansvarlige bør have noget klar til alle møder vedrørende deres 
aktiviteter, gerne skiftligt, og gerne komme med et mål for deres 
ansvarsområde.  

ABC sender det info der er kommet omkring ny struktur af uddannelse 
opbygningen med KBU som en del af studiet. 

Optagelsen af gårsdagens webinar vil blive lagt åbent op på hjemme 
siden. Der kunne evt komme en kommentar funktion. ABC forhører sig 
hos Jan. 

4. 
11.00 Specialespecifikke kurser 

a. Status på afholdelse: Der er nu en fastlagt rækkefølge af A-
kurserne, hvilket er gået godt, dog med lidt udforderinger. 

b. Covid-19 sikre kurser. COVID situationen gjorde at vi kunne 
retænke de enkelte kurser. Der har været HU læger der har 
været fanget i mangelende A-kurser, efter de tidsmæssigt er 
færdige med deres HU.  
De mest belastede A-kurser er blevet delt i to for at få alle 
igennem. Traume, Børne, Hånd er blevet delt i to.  
Vi snakker om at vi skal lave om på start dato til HU i Øst. 
Forløbene skal i forvejen laves om. ABC og RN vil gå tilbage til 
øst uddannelsesrådet med dette. November er meget presset for 
de nye HU læger i Øst med intro, a-kursus, DOS. 
Det er urealistisk kan kunne afholde forsamlings begrænsninger, 
da det vil kræve alt for mange kurser. Men der er øget fokus på 
de generelle anbefalinger og vi syntes det har fungeret fint.   

c. Online aktiviteter – erfaringer fra tumorkurset. Fine evalueringer 
af online kurset. Vi syntes det er ærgerligt at det bliver så meget 
katedral undervisning. Man bør også have fokus på mindre 
grupper også online. Teknologien er der via Zoom. 

d. Evalueringer 
Bekymring om at vi skulle anbefale whats app til evalueringen. 
Fint at det bruges med vi ønsker ikke at anbefaler det. 

a. Se dropbox 
https://docs.google.com/forms/d/1IgneUJPDa9id5UZhaKBV7yOfQou
XWjLqcxTxRACcRe8/viewanalytics?gxids=7628 
 
https://docs.google.com/forms/d/1qOpZrl4ZwqRLxOwhYRxGjju0pBB
Ubrh-vnrh_XrqHBM/viewanalytics 
 
RN fortæller om arbejdet med at lave dele af A-kurserne online. 
Kresten Ravn og Martin Gotliebsen er med. UDDU vil gerne udnytte 
e-learning. Det er infektionskurset der er prøve kursus. Initielt var det 
fokus på videoer. Evt kunne der laves videoer af experter, som også 
sagtens kan bruges på et tilstedeværelses kursus. Direkte 
instruktions videoer til hvordan man operativt håndtere 
infektionskirurgi. Det skal ikke erstatte tilstedeværelseskurset, men 
forbedre det. Små videoer er pt der undersøges.  
Sår: kortgennemgang af konservativ behandling af sår, hvad der 
forskellen på plastrene mm. Kunne ligge på hjemmeside, så man 
kan se videoerne på et andet tidspunkt, hvor man lige skal 
genopfriske sin viden om sårbehandlinger. 
 
 

PWK 

5. 
11.30 Post-test AMS 
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a. Ny formand – velkommen til Anne Mette Sørensen 
b. Udvalget udvidet, så der nu er en repræsentant fra hvert 

fagområde, som skal passe “sin” post-test.  
Idræt- Niels-Christina Kaldau 
Hånd- Eske Brand 
Traume 1-2- Poul Pedersen 
Tumor- Kolja Weber 
Fod ankel- Iben Kandegård 
Ryg- Dennis Hallager 
Intro og infektion- Jan Rölfing 
Skulder albue- ledig 
Endoprotese- Wjeha Malik 
Statestik- Anne Mette Sørensen 
Børn- Niels Visbæk 
 
Besvarelses og beståelses-procenter har været et problem (90-
95%). Dem der ikke besvare er et problem. Der skal gives 
besked til PWK når der er nogen der ikke indsender besvarelse. 
Der er nogle der laver meget korte besvarelser og uklart tænkt. 
Men hvis kursus leder rådgiver til korte svar, så skal passe på 
med dette. Nogle kursister ligger generelt lige under niveau. 
Disse kursister skal der tages fat i, UAO skal orienteres om 
dette. Dette kan være en hjælp til afd til at identificere 
”problembørnene” og yde mere supervision mm. 
 

c. Erfaringer fra efteråret - præsentation af data 
 

d. Er der behov for udvikling på området 

6. 
11.50 

Målbeskrivelsen 
- Webinar 30.11.2020 præsentation af den nye målbeskrivelse 

som webinar. Målbeskrivelsen og videoen bliver lagt på 
hjemmesiden. 

- Status – præsentation af produkt endelig godkendelse fra 
fagområder. Og så DOS godkendelse og til sidst 
sundhedsstyrelsens godkendelse.  

- Implementering. 2 februar bliver aflyst. Start 1. september. 
- Uddannelse af vejledere. Der mangler en plan for hvordan vi 

praktisk laver et kursus, samt hvem der underviser.  
- Vejlederkurset bør tiltænkes UKYL/UAOer og være undervisning 

i at bruge den nye målbeskrivelse. KB laver et udkast til hvordan 
et kursus kan se ud/opbygges. Så skal der findes datoer i 
foråret, hvor der undervises i de forskellige regioner ABC finder 
datoer.  

- Noget andet er et kursus i hvordan supervisere man på en god 
måde. Evt AO fakultet som hjælp. 

- Uddannelsesmanual 
 

ABC/MBH 

12.15 Frokost  

7. 
12.45 

Nyt fra YODA 
- Ny bestyrelse 
- Planer og udfordringer for 2021 

CG 
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- Genoplivelse af fælles uddannelsesdag i foråret? Nok tidligst fra 
2022. 

- Valg af repræsentanter til ansættelsesudvalg. Kandidaterne skal 
indstilles til DOS og det er DOS der skal vælge dem. YODA 
sender dette. 

- Det er et mål af få en YL repræsentant i alle subspecialerne.  
- Der er en drøftelse af uddannelsesmiljøet i Århus. 
- I øst mærkes et kæmpe større mængde yngre læger og derfor at 

der er mange ansøgere om stillingerne. 
  

8. 
13.05 

Specialespecifikt vejlederkursus – kursus i ny målbeskrivelse 
Er drøftet tidligere på dagen 

- UDDU’s rolle 
- Deltagere 
- Undervisere 

ABC/MB 

9. 
13.20 

Feedback – kultur 
- Kampagne for at give bedre feedback  
- HVORDAN KAN VI GØRE DETTE 
- De uddannelses søgende skal også efterspørge Feedback. 

Barirere: De yngre læger ved ikke der findes OSATS, Det bliver 
ikke efter spurgt, er de yngre læger bange for at få feedback. 
Man kunne lave en spørgeskema undersøgelse om hvilke 
barriere er der i forhold til feedback. MB laver dette. 

- Samarbejde med YODA. Spørgeskemaundersøgelsen udsendes 
også via YODA 

ABC 

10. 
13.40 

SIXTUS 2021 – er tidligere drøftet ved dagens møde 
Fællesmøde med PKL fra uddannelsesregion Syd og Nord.  
Hvad vil godt have ud af samarbejdet.  
Emner til diskussion med PKL’erne. Hvis de skal integreres mere i 
UDDU, hvad skal vi så forvente af dem. 

Alle 

11. 
14.00 

Den gode uddannelsesafdeling 
Oplæg til “UDDU mener”- dokument til at udbrede i afdelinger om 
hvordan uddannelseskulturen/strukturen bør være. 
Hvordan ser den “gode uddannelsesafdeling ud” og hvad skal der være 
af praktiske/konkrete tiltag. AM sender Ålborgs struktur til RN til 
inspiration. 
Morgenkonferencen bør bruges til at gennemgå noget teori omkring 
kliniske beslutninger. Ansvar for egen læring. De yngre læger kan ikke 
bare forvente at få uddannelse serveret. 
Skrives igennem igen. Og sendes til DOS, så det kan godkendes og 
komme på hjemmesiden. 

ABC/RN 

12. 
14.20 
 

Uddannelsesportalen 
Logbog.net og evaluer.dk har tidligere været varetaget af Dansk 
Telemedicin. De har nu opsagt samarbejdet med regionerne og dermed 
er der sat en proces i gang med en opdatering af disse funktioner og ny 
IT-firma. Fra 2022 er der ikke logbog længere. 

RN 
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Det er således et særdeles godt tidspunkt at påvirke processen og 
forhåbentlig ende med en løsning som kan implementeres i andre 
processer.  
Vi er i dialog med Barbara Knudsen 
Vores ambition er at alle uddannelseslæger (på tværs af specialer) skal 
hev et digitalt sted hvor alle ens uddannelses ting ligger: målbeskrivelse, 
a kurser, evalueringer, operationslister,  

13. 
14.40 

UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2021 
Meet the Experts 

- Distal radius for uddannelseslæger 
o Ansvarlig: KB, CG 
o Undervisere Hans Tromborg, OUH Lars Vadstrup HGH 

- Suprakondylære humerusfrakturer for speciallæger 
o Ansvarlig MBH, AMS? 
o Undervisere Uggi Balle, OUH Morten Jon Andersen, 

HGH 
- Kompetencevurderingsworkshop – feedback 

o Ansvarlig: KR, KB. 
o RN laver materiale til kompetencen Uddanner fra 

målbeskrivelsen. Sender materiale og navn på en dygtig 
formidler. 

- Symposium: Supervision? Hvad er egentlig supervision og hvad 
forstår vi ved det. 

o Ansvarlig: ABC. 
o Gæstespeaker: YL uddannelsesudvalg? 15 min? 
o Indlæg fra KBU, INTRO, HU-læge og speciallæge/UAO 

Hvad forstår de ved supervision. 5 min til hver? 
o Diskussion: Hvordan bliver vi bedre. Munder ud i en 

anbefaling som sendes ud med nyhedsbrev.  

Alle 

14. 
15.00 

Eventuelt 
Ditte Brender (nykøb F) vil gerne have al materiale fra a-kurserne 
tilsendt. Det mener vi ikke er en god idé. Men vi syntes at materialet skal 
være mere til gængelig på DOS hjemmesiden.  

Alle 

15. 
15.15 

Mødeliste - forslag til 2021 
• 21. Januar 2021 kl. 9-12 SIXTUS, Holdes som online møde. 

Efterfølgende fællesmøde med fagområder og DOS-
bestyrelsen 

• 9. marts kl. 0815-10.00 SKYPE møde 
• 17. Maj kl. 10-15.30 Vejle 
• 22. Juni kl 8.15-10 SKYPE møde 
• 7. September kl. 10-15.30 Vejle med efterfølgende middag 
• 25. Oktober kl. 08.15-10 SKYPE møde 
• 19. November DOS - konstitueringsmøde 
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