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Referat
Uddannelsesudvalg i ortopædkirurgi

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
19. februar 2016 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-75-15

Tid og sted: Torsdag den 21. januar 2016 kl. 12:30-15:30, Aarhus Universitetshospital, Tage 
Hansens Gade 2, Gæstekantinen, indgang 4a

Deltagere:

UAO
Claus Möger (AUH), Lone Kirkeby (HEV), Laimonas Bendikas (HE Midt Silkeborg), Karen 
Weigert (Aalborg UH), Ole Kristensen (RH Horsens)

LO
Sten Larsen (AUH), Hanne Dalsgaard (HE Midt Silkeborg), Christian Pedersen (Aalborg 
UH).

Øvrige
Svend Erik Østgaard (formand, PKL), Thomas Falstie-Jensen (PKL i færdigheds- og 
simulationstræning), Jacob Beck (YODA), Thomas Bøttern Christensen (VUS, referent)

Afbud fra:

UAO
Hans Boie (RH Randers), Hardy Christoffersen (Thisted), Michael Toft Væsel (HE Midt 
Viborg), Poul Verner Madsen (Vendsyssel), Thomas Jakobsen (Aalborg UH),

LO
Søren Taagehøj Thomsen (Vendsyssel), Torben Bæk Hansen (HEV), Jacob Stouby 
Mortensen (RH Randers), Gerhardt Teichert (RH Horsens), Steen Olesen (HE Midt Viborg).

Referat

1. Velkomst v/ Svend

Svend bød velkommen. Jacob Beck deltager første gang på vegne af YODA. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:Thomas.Christensen@rm.dk
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2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 3. september 2015

Referat fra sidste møde i uddannelsesudvalget kan ses via følgende link: 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/ortopadisk-
kirurgi/uddannelsesudvalg/referat---uddannelsesudvalg---ortopadkirugi-3-9-2015.pdf 

Referatet blev godkendt. 

4. Orientering fra PKL
Svend måtte desværre meddele, at Alan Klamer er afgået ved døden. 

Svend opfordrede til at prioritere deltage i i AMEE-konferencerne. Næste AMEE-konference 
afholdes i Barcelona den 27.-31. august 2016. 

Svend orienterede om følgende temaer fra AMEE 2015:

Personlig uddannelsesplan, der er over den individuelle uddannelsesplan, og som 
fremhæver uddannelseslægens eget ansvar for at tilpasse uddannelsesplanen præcis til 
eget behov og ønsker blev omtalt. 
Ledelsens holdning til uddannelse er væsentlig for uddannelsesmiljøet på afdelingen. Kan 
ikke siges ofte nok.
’Belønning’ af supervisors så de føler, at det job de udfører, værdsættes af afdelingen og er 
væsentligt for uddannelsesmiljøet.
Teamdannelse. Uddannelseslægen skal føle sig som en del af et team, hvilket er en 
udfordring på de fagområder, der arbejder på flere matrikler, og hvor lægen kun har et kort 
ophold.
Hvorfor underviser specialister – det gør de fordi de ’skal’ (ansvarsfornemmelse), fordi det 
træner dem selv (opdatering), fordi det skaber relationer (langvarige bekendtskaber), og fordi 
det er sjovt (egen glæde). Økonomi betyder mindre
Stress under simulationstræning øger hukommelsen, men ikke læring hvis stressen ikke er 
relateret til den opgave man skal lære. Ellers husker man det, der stressede
Træning ved simulation kan fint gøres i et helt andet miljø, hvis proceduren der trænes i 
øvrigt er sammenlignelig. 
Kan man måle de bedste specialisters identitet og genskabe den i de kommende specialister 
og kan man tidligt udvælge de, der er ’egnede’? Perspektiverne blev drøftet, og psykologerne 
er temmelig uenige må det konstateres. Det hænger lidt sammen med de bløde værdier i 
lægerollerne, som er svære at operationalisere læringsmæssigt, men trods dette er vigtige.
Fremstilling af komplekse kliniske problemer som læringsredskab i de sene fase af 
uddannelsen, f.eks. ved konferencer. 
Foredragstræning: i at holde tiden og i at bruge simple lysbilleder. Fremstilling af faglige 
emner vha. 20 lysbilleder som automatisk skifter efter 20 sekunder. Kan indstilles i 
Powerpoint (under overgange).

a. Orientering fra koordinator i færdigheds- og simulationstræning

Der er flere projekter i støbeskeen.

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/ortopadisk-kirurgi/uddannelsesudvalg/referat---uddannelsesudvalg---ortopadkirugi-3-9-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/ortopadisk-kirurgi/uddannelsesudvalg/referat---uddannelsesudvalg---ortopadkirugi-3-9-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/ortopadisk-kirurgi/uddannelsesudvalg/referat---uddannelsesudvalg---ortopadkirugi-3-9-2015.pdf
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Skopi-kurser har kørt gennem flere år. Det sidste kursus var tyndt besat med 
kursister. Næste kursus forventes ultimo april/primo maj.

Grise-kursus for i-læger var oprindeligt planlagt til afholdelse i februar, men er 
pt. udskudt indtil videre. 

Hoftefraktur-simulation. Der er givet bevilling til udstyr. Forhåbningen er, at 
kursus kan afholdes i efteråret. 

5. Orientering fra YODA

Kadaver-kursus har netop været afholdt med 16 kursister. Prisen på kurserne holdes på 
ca. 3.000 kr. 

Forskningskursus er netop udbudt. Der er forskellige forskningskurser i støbeskeen. 

YODA holder ca. antallet af medlemmer. 

6. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

Det blev aftalt, at status for besættelse af i-stillinger fremover skal være en fast del af 
orienteringen fra afdelingerne. 

Aarhus: Har netop besat to i-stillinger til start marts 2016. Har i alt fire i-stillinger. 
Fremover indgår ortopædkirurgisk afd. i Aarhus i hoveduddannelsen i plastikkirurgi. 
Det er besluttet at styrke de uddannelsesansvarlige overlægers kompetencer indenfor 
ledelse, hvilket indledes med en 360 graders evaluering. 

Aalborg: Jouzas Petruskevicius er blevet specialeansvarlig overlæge i traumatologi og 
varetager derfor ikke længere funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Thomas 
Jakobsen er ny uddannelsesansvarlig overlæge i Aalborg. Aalborg er pt. fuldt besat 
med i-læger. Sidste år var der ubesatte i-stillinger. 

Silkeborg: Har fokus på optimering af uddannelse i samarbejde med Viborg. Har et 
ønske om at ændre introduktionsuddannelsen i HE Midt. Pt. er der 4 introstillinger 
årligt i HE Midt. De nuværende introstillinger hører formelt til i Viborg, men har alle 
tre måneders arbejdsophold i slutningen af introduktionsuddannelsen. Da der har 
været vanskeligheder med at besætte introstillingerne ønsker HE Midt nu, efter aftale 
med hospitalsledelsen, at ændre sammensætningen af introduktionsuddannelsen. Det 
betyder konkret, at der bliver to introduktionsforløb med 12 måneder i Viborg og to 
introduktionsforløb med 6 måneder i hhv. Viborg og Silkeborg. Håbet er, at det med 
den ændrede sammensætning bliver lettere at rekruttere til introduktionsuddannelsen i 
HE Midt. 

PKL udtrykte bekymring for, om det bliver muligt for introlægerne at opnå 
kompetencerne i traumatologi, når 6 måneder af uddannelsen foregår i Silkeborg. 
Kompetencerne i traumatologi skal opnås i Viborg. Såfremt evalueringer viser, at 
introlægerne ikke kan opnå de rette kompetencer i traumatologi med den foreslåede 
fordeling mellem Viborg og Silkeborg vil placering af introduktionsuddannelse i 
Silkeborg blive taget op til revurdering. PKL udtrykte desuden tvivl om, hvorvidt den 
ændrede forløbssammensætning vil få betydning for rekruttering til 
introduktionsuddannelsen. 
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Thomas Bøttern sikrer i samarbejde med Svend, at den lægefaglige indstilling for 
introduktionsuddannelsen ændres i overensstemmelse med ovenstående. 

HE Midt får til opgave at sikre, at der foreligger opdaterede uddannelsesprogrammer 
for den de ændrede forløbssammensætninger. 

HEV: Har i en periode haft problemer med at besætte alle introstillinger, men har nu 
alle 3 stillinger besat (en nyansat I-læge tiltræder 01.04.2016). Skal have 
inspektorbesøg ultimo april.

Horsens: I-stillinger er besat. Har generelt gode ansøgere til stillingerne. Er blevet 
pålagt besparelser. Skal sende en læge i skadestuen i dagtiden. 

Gjorde opmærksom på Arthrex som alternativ til kadaverkurser. Der er generelt 
positive erfaringer hermed. 

Randers: Alle i-stillinger er besat. Der forventes at blive opslået to stillinger i foråret. 

7. Den uddannelsesmæssige kvalitet på ortopædkirurgisk afd. på Aalborg 
Universitetshospital

Christian orienterede om seneste inspektorbesøg den 31. august 2015, der gik godt. 
Supervision af KBU og morgenkonference var to temaer. Aalborg arbejder med 
opfølgningen herpå. 

Svend orienterede om, at DRRLV gerne vil have en status på uddannelseskvaliteten i 
Aalborg om et år. Aalborg planlægger at lave en evaluering til dette formål. Der er 
planlagt et rutinemæssige inspektorbesøg om fire år. 

8. Evaluer.dk

Nye spørgsmål i Evaluer.dk, der er implementeret med virkning fra 1. januar 2016 
blev drøftet og taget til efterretning.

Der er enighed om, at det er en god ide at drøfte spørgsmålene med uddannelseslægen 
forud for udfyldelse for at sikre fælles forståelse af spørgsmålene. Til hvert spørgsmål 
i evaluer.dk findes en uddybende forklaring. 

9. Problematiske uddannelsesforløb - fast pkt.

Svend orienterede om, at der løbende kommer forespørgsler om merit. Til 
meritforespørgsler har Svend behov for at involvere de læger, der kender de 
pågældende for at kunne vurdere kompetencerne. 

Ved evalueringsansættelser er det vigtigt at uddannelseslægen tilknyttes en erfaren 
vejleder, der hurtigt kan påbegynde vurdering af uddannelseslægens kompetencer. 

Notat om udenlandsk uddannede læger kan ses via følgende link: 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-
notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-
oktober-2015.pdf 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
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10. Tips og tricks – erfaringsudveksling - fast pkt.

Ved seneste inspektorbesøg fik Aalborg topkarakterer ift. uddannelsesprogram.

AU Health har lavet et link med tips og tricks om feedback, som man med fordel kan 
hente inspiration fra. 

a. Kørekortsordning - status
Der er ikke arbejdet videre med kørekortsordningen siden sidste møde i 
uddannelsesudvalget. Lone Kirkeby og Thomas Jakobsen involveres i arbejdet 
med kørekort fremover sammen med Claus Möger. 

11. Nyt fra VUS – fast pkt.

Forskningstræningsdokumenterne er revideret. Der gøres opmærksom på, at 
Sundhedsstyrelsen også har udarbejdet dokumenter til brug i forskningstræningen. Det 
er vigtigt at benytte de dokumenter, der er udarbejdet i Videreuddannelsesregion Nord 
og godkendt af Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse. Dokumenterne kan 
findes på videreuddannelsesregionens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-
forskningstraning/forskningstraning/ 

Det har tidligere været drøftet, hvorvidt der må videregives oplysninger om 
uddannelseslæger mellem hospitalsenheder. Der må gerne udveksles oplysninger 
mellem hospitalsenheder om konkrete uddannelseslæger så længe oplysningerne er af 
uddannelsesmæssig karakter. 

Det er udarbejdet en app, der hedder Vejledningen, der indeholder en række relevante 
oplysninger for både uddannelseslæger og vejledere. 

Relevante notater og links:

Status vedr. generelle kurser i den lægelige videreuddannelse: 
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf) 

Frafald og forskningsorlov under hoveduddannelsen:
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-
orlov.pdf) 

Indberetning til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-28-indberetning-nord-nov-15.pdf)  

12. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 

13. Næste møde
Næste møde afholdes i Randers den 22. september 2016 kl. 12:30-15:30

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-28-indberetning-nord-nov-15.pdf

