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Punkt Emne Ansvar 

1 
10.15 

Formalia 
Valg af dirigent: ABC 
Valg af referent: KB 
Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 
Kommentarer til referat fra UDDU møde juni 2021 
DOKUMENTER I DROPBOX 

ABC 

2.  
10.20 

Specialespecifikke kurser og Post-test 
Kan delkursuslederne aktiveres mere Det svinger meget fra person til person/ 
afdelingen. Lige nu virker de meget aktive. Nogle går med i arbejdet på at lave 
ændringer i post-test, men det er ikke alle. Det er ønskeligt at  
delkursuslederne gennemgår testen så der ikke er diskrepans mellem 
undervisningen og testen. 
Kommer der nye spørgsmål Dem er der meget engagerede laver nye 
spørgsmål. Vi har efterhånden 2-3 fulde sæt spørgsmål i de fleste subspecialer 
som kan laves til post-test med varieret indholdet fra gang til gang. De dårlige 
spørgsmål skal slettes. Dette må være fagområdets ansvar. 
Samlet oversigt over beståelse og gennemførsel af test. Point-tallet ved 
testene er stabilt omkring 90 %. Typsik 0-2 ikke beståede per test. Få får ikke 
lavet testen. 
Møde på DOS Vi vil forsøge at få et møde med post-test ansvarlige på DOS 
 
Specialespecifikke kurser,  
Information om status på kurser: Alle kurser bliver afviklet efter planen. Der er 
lavet tre ekstra kurser for at indhente det tabte, samt sikre den planlagte 
rækkefølge på A-kurserne. Der er ekstra kurser i børneortopædi, hånd og 
traume. 
Nu igen ca 40 kursister per kursus. Budgetterne bliver overordnet holdt. 
Der er 7-8 læger der stadig er registeret i logbog.net, men burde være 
psiciallæger. PWK følger op på dette. 
 
Måske skulle vi se hvidbogen omkring afholdelse af A-kurser igennem igen 
snart. Vi undrer os dog over at den del omhandlende post-testen ikke bliver 
læst.   
Evalueringer siden sidst; hånd er blevet sendt rundt per mail, ellers ingen nye 
Udvikling af nyt evalueringsskema – hvornår og hvem? Vi skal have lavet et 
nyt evalueringsskema. PWK og CG vil arbejde på at få lavet et 
gennemarbejdet skema. ABC har noget om hvordan man laver evaluering i 
USA. Delkursuslederne burde have deres kursus programmer godkendt af 
fagområderne, så A-kursus afspejler deres sub-speciale. Vi ønsker at 
subspecialerne en gang om året, tager op, hvordan er evalueringerne fra A-
kurset skal der ændres noget mm. Vi ønsker af fagområderne øger deres 
arrangement i deres egne kurser 

AM og 
PWK 
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3. 
10.50 

Kompetencevurdering og målbeskrivelse 
Status på godkendelse af ny målbeskrivelse  Klar ambition om at den 
endelige version kan sendes ind til godkendelse i sundhedsstyrelsen i 
løbet af 14 dages tid. Vi tror stadig af 1 marts 2022 er realistisk. 
Status på uddannelsesmanualen  ABC har en del hængepartier, men 
der kommer mere og mere på, deadline er DOS kongress. Vil kort 
kunne blive præsenteret på vores symposium.  
              KB for læst den igennem og får rykket dem der har 
hængepartier, RN hjælper 
Status på Feed-back spørgeskema.   
De ekstra besvarelser har ikke rykket på resultatet eller fordelingen om hvem 
der har svaret.  Ansvaret for egen uddannelse er godt, hvilket er et brugbart 
resultat. Det er rystende at så få ikke kender kompetencevurderings 
metoderne.  
Klumme til nyhedsbrev med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
MB er i gang med at skrive den, rundesendes til rettelser. Deadline omkring d 
25/9, dog ikke skarp deadline kan også nås i oktober. 
Evt plakat til konferencelokalet med QR kode: kompetencevurderingsmetoder, 
eller gode råd til feedback (4 punkter). Specifik supervisor funktion i 
dagsprogrammet kan være en måde at ændre kulturen. QR kode til 5 slide 
power point (5 min undervisning), men skal også ligge på hjemmesiden til fri 
afbenyttelse.  
               RN, CG og KB laver det, ABC kigger på videnskaben og sender 
linket ud til de 4 punkter. 
RN har lavet et udkast som rundesendes.  
 
Uddannelsesmanualen 
Ønske om at lave en opdateret uddannelsesmanual som dels beskriver den 
nye målbeskrivelse og dels beskriver mere generelle termer omkring 
uddannelses og samler relevante dokumenter.  
Operationslister, alternative evalueringsredskaber etc. 
https://www.dropbox.com/s/696kzheagdnpj0z/Uddannelsesmanual%20Special
%C3%A6geuddannelsen%20i%20Ortop%C3%A6disk%20Kirurgi%202021051
8.docx?dl=0 
 
Indholdsfortegnelse ligger i Dropbox. Emner skal skrives. 
Der er et ønske om at vi laver en fælles ny operationsliste, det er sat på vores 
program i januar, vi diskutere lidt om Excel ark model men vi venter til januar.         
ABC skriver til sekretariaterne om hvad er der UAO er gerne vil have at 
operationslisterne indeholder/inddeles i, så det giver mest indhold og mening. 
 

ABC, 
MBH 
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UDDU ønsker at vi ensretter  
 

4. 
11.30 

DOS-kongressen 
UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2021  
FILER I  
UDDU/Aktiviteter på kongressen/DOS-2020 
 
Meet the Experts - Distal radius for uddannelseslæger  

• Ansvarlig: KB, CG  
• Undervisere Hans Tromborg, OUH Lars Vadstrup HGH. Har givet 
tilsagn Det kører, ingen cases men vi har nogle i baghånden 

Meet the Experts - Suprakondylære humerusfrakturer for speciallæger  
• Ansvarlig MBH, AMS  
• Undervisere Uggi Balle, OUH Morten Jon Andersen, HGH  
Det kører også 
Forum for UAO- afholdes torsdag på DOS 
Ansvarlig RN 

Kompetencevurderingsworkshop – feedback  
• Ansvarlig: KR, KB.  
• RN laver materiale til kompetencen Uddanner fra målbeskrivelsen. 
Sender materiale og navn på en dygtig formidler. Fokus 
på uddannerkompetencen fra den nye målbeskrivelse  
Der er planlagt møde mellem KR og KB til udarbejdelse af 
program/indhold for dagen. Fredag 13.30-15.00 på DOS, bliver lagt 
ind i programmet  

Symposium: Supervision? Hvad er egentlig supervision og hvad  
forstår vi ved det. 90 minutter torsdag kl 9:00-10:30 

• Ansvarlig: ABC.  
o Gæstespeaker: Kristian Krogh. Laver et foredrag til os, målrette 
til vores forum. 
 
 

Program 
5 min       Vekommen 
5 min       KBU-  Mads Winther 
5 min       HU-læge CG 
10 min     Speciallæge Michael Brix 
25 min     Opæg ved Kristian Krogh 
35 min     Diskussion med ABC som moderator           
5 min       Afrunding og anbefaling 
Referent KB fra diskussionen 
 
 
OPGAVER: 
 
Lave Flyers til DOS-bulletinen – genbrug fra 2020 
ABC tjekker op på dette. 
 
UDVIKLING – Nye aktiviteter på DOS, andre steder 
YODA – DOS – uddannelsesdag. Indhold  
Der diskuteres lidt frem og tilbage om hvordan man kunne lave en 
uddannelses dag, evt i kombination med YODAs kadaver kursus, hvor 
man laver noget med supervision 
Eller en UDDU vinterdag med fokus på den nye målbeskrivelse, januar-februar 

KB 
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2023, først gennemgang af den nye målbeskrivelse og kompetence kortene. 
Bagefter workshop.  
Eller pre-meeting inden DOS kongress, onsdag eftermiddag aften.  
 
Vi koger det ind til at vi ønsker i UDDU at lave en dag hvor vi samler folk om 
implementeringen af den nye målbeskrivelse, feedback, supervision. Vi vil 
gerne have DOS´s hjælp og evt ligge det dagen før DOS kongressen. Vil DOS 
være med til dette. MINI vejleder kursus!  
Det skal laves et oplæg til DOS 
ABC laver et forslag, vi andre skal melde ind med forslag til indhold 

5. 
12.00 

Digitalisering 
Ny logbog.net Der er fundet en leverandør, RN inviteres til at se på den 
nye logbog (han skulle prøve det nye system). De er bare langt i 
processen, vi frygter hvad har deres udbudsmateriale har været, men det 
har ikke være muligt at se dette. Alt udvikling burde være overstået, vi ved 
ikke helt hvad vi som kliniker skal bruges til. Vi troede at vi ville komme ind 
før udvíklingen.  
               RN og ABC deltager i dette arbejde. 
Ny evaluer.dk 
Digitalisering af specialespecifikke kurser vi har snart infektionskurset og 
det er primært et digitalt præ-miljø hvor man kan gå ind før kurset og 
orientere sig. Så prøver vi med digital interaktion med klikker system. Der 
vil være en evaluering på det.  

RN 

12.30 Frokost Alle 

6. 
12.45 

YODA – og rekruttering 
Nyt – status, projekter, udfordringer 
Der er lige nu to gode kræfter i YODA, kursus ansvarlig og forskningsansvarlig 
YODA er blevet tilbudt bestyrelsesposter i faggrupperne. Faggrupperne 
overlader udvælgelsen til YODA.   

CG 

7. 
13.30 
-16.00 

PKL-fællesmøde: Både Svend og Hans deltager 
Status på forholdene i de tre uddannelsesregioner 
Ny PUF-lektor i region Syd. Hans: Der har været en omstrukturering af 
uddannelses koordinering i syd, nu PUL. O-kir ansvarlige bliver en P-kir læge, 
men uddannelsesmæssigt er han meget kvalificeret (Jesper Dyrup). Syd 
ønsker denne model og der har ikke været ønske om at ændre strukturen. 
Rådet rolle er at være inde over uhensigtsmæssige forløb og så kommer man 
med uddannelses-pædagogiske indspark. 

Fra Nord mener man at man for en national ensretning, Svend. 

Alle HU stillinger er blevet besat, men de har kun haft 1-2 
introduktionsstillinger. Så de er lidt tyndt besat. 

Der vil blive brugt nogle kræfter på on-boading= overgangen mellem 
universitet og til læge jobbet. Optimering af introprogrammerne.  

Nye HU-forløb i region Øst Ønske om at lave HU forløbene om. De er nået 
frem til et forslag hvor man er på tre afdelinger plus 6 mdr på RH (Børn, onko, 
ryg og traumeoptagelse). Uddannelsesudvalget er meget positive. Kritik: Man 

ABC 
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skal bruge meget tid på at være ny på en afdeling, kan man være Bagvagt på 
en afdeling man ikke kender. Men der er accept af det fra hele råddet. Nu skal 
det til afdelingerne, herefter skal det godkendes hospitalernes ledelse. Vi 
håber på at det bliver vedtaget, men er spændte hvordan det kommer til at 
fungere i praksis. 

Nyt fra Nord Svend: On-boarding er en del af studiet, ikke et problem de ser i 
samme omfang. Mange stud med har haft vikariater 

Introstillinger bliver besat, Randers og Horsens er populære. HU stillinger 
bliver besat og der er flere ansøgere end stillinger. Der er optimisme omkring 
dem der er kommet ind i specialet. Når HU lægerne er meget grønne, så skal 
der bare være meget fokus på at de skal lærer meget inden de kan være 
bagvagter. 

Ingen Uddannelseslæger er kommet i klemme i nord 

Meritoverførelse. Nogle af de læger der søger merit, vil skulle have A-kurser. 
PWK har kun udfordringer, hvis man skal have mange kurser på kort tid. Det 
har ikke være det store problem da der ikke er mange. Kan blive et stort 
problem, hvis der kommer flere. Nogle gange bliver anbefalingen at de gør 
uddannelsen færdig i det oprindelige land, da det bliver alt for kompliceret at 
lave meritvurdering.  

Forskningstræningskursus eller en måde at holde forskningen i gange er et 
ønske. Nord vil meget komme med et bud på sådan et kursus. Vi vil i UDDU 
gerne synliggøre at forskningskompetencen skal nås. Der mangler noget så vi 
kan følge med de enkelte læger forskning. Tre punkter til målbeskrivelsen: 
forskningsprojekt igangsat, vejleder fundet, forskningsprojekt færdig gjort. 

Det er et o-kir kursus for alle HU læger i syd, nu også med tre afdelinger i ØST 
foranledig af Søren Overgaard. 

 

Den ny målbeskrivelse – fordeling af kompetencer i løbet af uddannelsen’ 
Hvordan sammensættes uddannelsen bedst muligt. Vi kan ikke lave en 
landsdækkende plan for hvornår de enkelte HU læger skal have hvilke 
kompetencer i eks skulder-albue, da forløbene varierer så meget. UAO skal 
lave nogle gode uddannelsesprogrammer, men de uddannelsessøgende skal 
også selv være opmærksomme på at de skal have i de forskellige 
kompetencer i de ophold de nu er i.  

Da der også kommer nye supersygehus skal der laves om på forløbene i syd 
og nord 

• ABC og MBH laver eksempel på fordeling af 
kompetencevurderingerne hen over uddannelsen. 

 
Fokuserede ophold 
Fokuserede ophold af 1 måneds ophold for at opnå specialiserede 
kompetencer i visse fagområder (ryg, børn, hånd) har været en integreret del 
af uddannelsen i mange år. Syd og Nord har ikke tidligere haft behov for det, 
men med mere specialiserede afdelinger kan det blive nødvendigt.  

Skal vi have bedre retningslinjer for tilrettelæggelse og gennemførelse af 
fokuserede ophold. Med nye målbeskrivelse, hvor der skal opnås en række 
kompetencer i alle fagområder kan opholdene blive meget komprimerede og 
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stiller store krav til uddannelsesgivende afdelinger.  

 
Den gode uddannelsesuge 
Godkendelse af politikpapir. Bestyrelsen synes det var et stærkt papir, med 
fokus på vigtige elementer. Diskuterede uddannelsesugens sammensætning 
og om der var tilstrækkelig fokus på ambulant uddannelse. Blev enige om at 
fastholde forholdet, men fjerne timetallet.  

 
• ABC sender den gode uddannelsesafdeling til PKL/PUL 

 
Forum for UAO på DOS-kongressen 
Aftaler, ansvar, formål? 
Det bliver UDDUs ansvar at afholde dette forum, hvilket PKL i nord og øst 
støtter op om. SYD har ingen holdning, da det ikke er inden for deres 
arbejdsområde. 
 
Særlige uddannelsestiltag på afdelingerne 
Arbejde med at indhente alle de gode ideer på afdelingerne. Proces – format? 

• U-portalen – status 
• Hjemmesiden 
• Ambition for det næste år - Hvad er målet. 

Fra UDDUs side skal vi være opmærksomme på hvordan uddannelsen bliver 
forankret i ledelsen af afdelingerne og hvordan den nye ledelses struktur 
kommer til at påvirke dette. UDDU skal evt udarbejde en holdning til om 
uddannelsesarbejdet skal være et fuldtidsarbejde eller om UAO bør være 
kliniker også. Umiddelbart er holdningen at UAO også skal være forankret i 
klinikken. 

8. 
 

Mødekalender: 
25.10.2021   ZOOM-online 
19.11.2021   DOS-konstitueringsmøde- evaluering inden middagen, 15:30-
16:30 fredag d 19/11 
13.01.2022   Sixtus møde emne uddannelsesdag 
Februar 28/2 Online (8:30-11) 
Maj 17/5 Fysisk  (10:15-16) i vejle inkl middag og online PKL møde 
Juni 14/6 Online (8:30-11) 
Aug/sep 23/8 Fysisk (10:15-15) Inkl. 
Okt  11/10 Online (8:30-11) 
Nov Konstituering ved DOS 
RN, ABC, KB og evt CG er på valgt. 
 

ABC 

9.  
 

Efterfølgende spisning i Vejle  
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