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Punkt Emne Ansvar 

1 
08.30 

Formalia 
Valg af dirigent: ABC 
Valg af referent: KB 
Godkendelse af dagsordenen  
Kommentarer til referat fra UDDU møde september 2021 
DOKUMENTER I DROPBOX 
Link til Zoom 
https://ucph-

ku.zoom.us/j/69256581418?pwd=NE9ZT1BsRm5ONEZLY1ViREhMUkQwUT0

9 

Passcode: 046917 

ABC 

2. 
08.35 

Kompetencevurdering og målbeskrivelse 
Status på Feed-back spørgeskema.   
Klumme til nyhedsbrev med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er 
sendt til DOS-bestyrelsen.  
Anbefaler at korte det betydeligt ned og lave link til fuld beskrivelse, da det ikke 
forventes at medlemmerne vil læse så lang en tekst.  
Vi skal udarbejde nyt kort nyhedsbrev med de vigtigste pointer.  
MBH laver et kort indlæg til nyhedsbrevet ud fra det han har skrevet 
 
Feedback kampagne- status 
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. 
Da indlægget om vores feedback indlæg skal laves om til et kort skriv og først 
vil blive udgivet i Dec, vil vi gerne lave det som en pakke med indlægget, 
plakat med 4 punkter og QR kode til 5 punkts slides show.  
KB laver udkast til tekst til plakat og slideshow, RN får en til det grafiske 
arbejde med at lave plakat og QR kode. 
 
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. 

ABC, 
MBH 
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https://www.dropbox.com/scl/fi/26j8uds1nif9fczbrsdmj/Uddannelsesma
nual-Special-geuddannelsen-i-Ortop-disk-Kirurgi-
20210518.docx?dl=0&rlkey=2uledsabrk48ph978dgyttu52 
Indholdsfortegnelse ligger i Dropbox. Emner skal skrives. 
ABC rykker målbeskrivelsesudvalget mht deres indput, PWK sender hans del, 
KB rykker CG for YODAs bidrag. 
KB samler det hele og læser korrektur, samt design, Men det kommer ud til 
fælles korrektur inden det bliver udgivet. 

3.  
09.00 

DOS-kongressen 2022 
Uddannelsesdag som pre-course 
Har diskuteret det med DOS-bestyrelsen og der er generel opbakning til ideen. 
Flugter godt med tanker om at udvikle kongressen med en dag, hvor der kan 
være – specialernes dag – eller som vores et specifikt kursus.  
Vi skal komme med et konkret oplæg som indbefatter 

- Forventet antal deltagere 30-50 
- Målgruppe UAO, UKYL, Erfarende vejleder, Andre interesseret  
- Forventet antal undervisere 8, ABC, KB, RN, AM, MBH, CG Amandus, 

Liv 
- Foreløbigt program Både fælles oplæg og gruppearbejde i mindre 

grupper, Kl 9-kl 15 
- Lokalebehov4-6 små grupperum eller områder man kan sidde lidt 

uforstyret. 
- Forplejningsbehov frokost 
- Skal der være separat tilmelding og betaling separat tilmelding, når vi 

har en pris fra Vingsted, må vi afgøre hvad prisen skal være, PWK vil 
mene 300 kr per kursist er tillokkende for afdelingerne at sende folk af 
sted (det skal koste mindre end en dag på DOS) 

 
Når det foreligger, kan bestyrelsen tage konkret stilling til forslaget og 
økonomi. Så snart vi har overblik over lokaler og antal skal Vingsted kontaktes 
mhp. reservation. 

ABC 

4. 
09.30 

DOS-kongressen 2021 
UDDU aktiviteter på DOS kongressen 2021  
FILER I  
https://www.dropbox.com/sh/cmsp4dyt3b6v301/AACz3Hkck7Q8Omd2hnqTiRj
va?dl=0 
 
Meet the Experts - Distal radius for uddannelseslæger  

• Ansvarlig: KB, CG  
• Undervisere Hans Tromborg, OUH Lars Vadstrup HGH.  
Der er sendt cases til Hans og Lars 

Meet the Experts - Suprakondylære humerusfrakturer for speciallæger  
• Ansvarlig MBH, AMS  
• Undervisere Uggi Balle, OUH Morten Jon Andersen, HGH  
Ingen cases, men Uggi og Morten Jon har selv nogle cases 

Kompetencevurderingsworkshop – feedback  
• Ansvarlig: KR, KB.  
• RN laver materiale til kompetencen Uddanner fra målbeskrivelsen.  

Fokus på uddannerkompetencen fra den nye målbeskrivelse  
Der er lavet teoretisk materiale, mangler at fordele hvem der siger hvad.  
 
Symposium: Supervision? Hvad er egentlig supervision og hvad  
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forstår vi ved det. 90 minutter 
• Ansvarlig: ABC.  

o Gæstespeaker: Kristian Krogh. 
o KBU-læge? 
 

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              
5 min       Afrunding og anbefaling 
 
CG har talt med KBU læge Mads om hvad de skal sige. KBU lægen fokusere 
på kliniske færdigheder. Og CG hvordan HU lægen skal superviseres.  
 
Forum for UAO 
Ny målbeskrivelses, den gode uddannelses afdeling, bordet rundt om hvordan 
det går, orientering om uddannelsesdag op til DOS 2022 
Der skal deltage en fra målbeskrivelsesudvalget, gerne Amandus 
 

5. 
09.55 

Mødekalender: 
19.11.2021   DOS-konstitueringsmøde- evaluering inden middagen, 15:30-

16:30 fredag d 19/11 
13.01.2022   Sixtus møde Emne Uddannelsesdag 
 28.02.2022   Online (8:30-11) 
17.05.2022   Vejle (10:15-16) Inkl. middag og online PKL-møde 
14.06.2022   Online (8.30-11)  
23.08.2022   Vejle (10:15-15) 
11.10.2022   Online (8:30-11) 
Nov Konstituering ved DOS 
RN, ABC, KB og evt CG er på valg i 2022 
 

ABC 

5. 
9.55-
10.00 
 

EVT.  
 

ABC 


