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Øvrige
Svend Erik Østgaard (formand, PKL), Jacob Beck (YODA), Jan Duedal Rölfing (afløser for 
Thomas Falstie-Jensen), Thomas Bøttern Christensen (VUS, referent)

Afbud fra:

UAO
Claus Möger (AUH), Hardy Christoffersen (Thisted), Karen Weigert (Aalborg UH), 
Laimonas Bendikas (HE Midt Silkeborg), Lone Kirkeby (HEV), Ole Kristensen (RH 
Horsens), Søren Taagehøj Thomsen (Vendsyssel),Thomas Jakobsen (Aalborg UH)
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Referat

1. Velkomst v/ Svend Erik Østgaard

Referat
Svend Erik Østgaard bød velkommen. 

2. Godkendelse af dagsorden

Referat
Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 21. januar 2016

Referat
Referatet blev godkendt. 

Bilag
Referat – Uddannelsesudvalg i ortopædkirurgi – 21. januar 2016.

4. Orienteringer

PKL
- Nyt fra AMEE
- Undersøgelse af uddannelsesforløb i Aalborg

Referat
Svend Erik Østgaard gennemgik sine indtryk fra deltagelsen i årets AMEE. Svends 
skriftlige redegørelse vedlægges referatet. Emnerne var følgende:

- Are surgical residents’ intentions to leave the program related to Job-Crafting skills?
- The value of a digital logbook for UK trainees in Obstetrics and Gynaecology
- Pro-C: Proficiency-Based Progression in Surgical Training using Simulation: 
Development of Metrics for Fracture Care
- Watching People Fail: The Impact of Providing Peer- Feedback on Erroneous 
Diagnoses on Own Diagnostic Competencies
- Intimate examinations: UK students don’t do them any more
- Professional activities, supervision and preparedness in clerkships of medical 
students from two different curricula
- The Art of Staying Engaged; The role of personal resources in mental well-being of 
young veterinary professionals
- Developing an e-induction passport for doctors in training in the South West of 
England
- Does a pre-visit, document-based review predict program quality? A pilot project of 
Canadian postgraduate medical education (PGME) accreditation
- Peer Assisted Learning in Undergraduate Clinical Medical Education: a mixed 
methods study
- Using Cognitive Load Theory to Understand and Improve Handovers
- A cutting culture: why do women remain underrepresented in surgery?

Erfaringerne blev drøftet.

Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet uddannelseskvaliteten i Aalborg. Svend Erik 
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Østgaard har arbejdet på at indsamle logbøgerne fra de uddannelseslæger, der har 
været i Aalborg for at vurdere, om kompetencerne opfyldes i rette tid.  Indtil videre 
har han modtaget 4 ud af 16 logbøger. Videreuddannelsessekretariatet kan hjælpe med 
at rekvirere logbøgerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Svend fremhævede, at det er vigtigt at sikre, at uddannelseslægerne får udarbejdet 
deres individuelle uddannelsesplan, der blandt andet beskriver, hvornår og hvordan de 
enkelte kompetencer opnås. Det er vejledernes ansvar at medvirke til, at sikre at 
uddannelsesplanerne udarbejdes og at der bliver fulgt op på dem. 

 Færdigheds- og simulationstræning v/ Jan Duedal Rölfing
- HipSim - træning i hoftefrakturkirurgi
- National general needs assessment

Referat
Jan Duedal Rölfing er projektleder for HipSim – træning i hoftefrakturkirurgi 
(www.hipsim.rm.dk). 

HipSim tilbydes i første omgang som individuel selvtræning for 
introduktionslæger og fase 1 kursister.  

Needs assessment: Jan Duedal Rölfing orienterede om igangværende 
undersøgelse af, hvilke færdigheder, der er centrale for nyuddannede 
ortopædkirurger.  

 YODA

Referat
Jacob Beck orienterede om, at der afholdes skadestuekursus medio/ultimo 
november 2016 samt kursus i kirurgiske adgange i januar 2017. Der kommer 
nærmere information herom. 

5. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

Referat
Randers: Får generelt gode evalueringer. Har alle introduktionsstillinger besat. Fik 8 
ansøgere til den senest opslåede introduktionsstilling. Har KBU-læger, hvilket 
fungerer godt. Har generelt fokus på, at der er en patientansvarlig læge, der har 
ansvaret for patientens forløb.  

Viborg: Orientering om MALT (Mobilt AkutLægeTeam). Ortopædkirurgien indgår i 
fælles akut vagtteam, hvilket betyder, at ortopædkirurgerne ikke kan være 
vagtbærende hjemmefra. Dette medfører en årlig merudgift til tilstedeværelse på ca. 1. 
mio. kr. for ortopædkirurgisk afdeling. Har besat en introduktionsstilling i samarbejde 
med Silkeborg. Der er ikke søgning til de rene Viborg-introduktions-forløb. Har en del 
vejledere, der er på vej til at få opdateret deres vejlederkursus.  

Aarhus: Er i gang med flytteprocessen til Skejby. Den store udflytning forventes i 
efteråret 2017 (akutområdet). Har i dag en bagvagt, der er på tilkald fra egen bolig. I 
forbindelse med udflytningen skal der spares et beløb, der svarer til udgiften til 
bagvagten. Har mange HU-læger, der skubber deres forløb af forskellige årsager, fx 
orlov til forskning, hvilket resulterer i svingende vagtbelastning for gruppen af læger, 
der er tilbage på afdelingen. AUH er derfor tilbageholdende med at give orlov. AUH 

http://www.hipsim.rm.dk/


4

oplever, at det er uhensigtsmæssigt at begynde i HU og derefter søge orlov til ph.d. 
eller lignende. AUH får fremover HU-læger i plastikkirurgi, der skal være på 
afdelingen i et halvt år. Har alle uddannelsesstillinger besat pt. 

Aalborg: Aalborg er generelt ramt af sparekrav, men da der har været fokus på 
akutkapaciteten er der tildelt ekstra midler til ortopædkirurgien og almen traumatologi, 
hvilket giver ekstra operationskvalitet. Har pt. en ledig introduktionsstilling, da en 
læge valgte at hoppe fra uddannelsen. Hvis nogle afdelinger har overskud af ansøgere 
til introduktionsstillinger opfordrede Aalborg til at henvise ansøgerne til andre 
hospitaler i Videreuddannelsesregionen. 

Vendsyssel: Er udskilt af FAM. Har nu KBU-læger ansat i ortopædkirurgien. Har pt. 
en introduktionslæge og en læge ansat i en uklassificeret stilling. 

6. Assessing Orthopaedic Trainee Competence in the ambulatory setting

Indstilling:
Der ønskes en drøftelse af vedlagte artikel.

Referat
Der er udarbejdet et skema til struktureret observation af ambulatorieaktivitet. 
Skemaet er udviklet i USA med henblik på at hæve kvalitetsniveauet i ambulatorierne. 
Artiklen er tænkt som inspiration, da lægerne generelt bruger megen af deres tid i 
ambulatorier. Der eksisterer et tilsvarende dansk skema i almen medicin, der bruges til 
evaluering af HU-læger. Der var opfordring til at prøve dette eller lignende værktøjer 
af og der var opbakning hertil. 

Bilag:
Direct Observation: Assessing Orthopaedic Trainee Competence in the ambulatory 
setting

7. Forskningstræning

 Godkendelse af specialespecifikke forskningstræningskurser
Det specialespecifikke forskningstræningskursus i ortopædkirurgi afholdes 
som en del kurset Forskning og forsikringsmedicin. Når kurset er gennemført 
skal det sikres, at kurset godkendes i logbogen under såvel Specialespecifikke 
kurser som under Forskningstræning for at sikre, at uddannelseslægen har alle 
de nødvendige godkendelser i sin hoveduddannelse.

Indstilling:
Proceduren for godkendelse af kurset Forskning og forsikringsmedicin drøftes.

Referat
Ansvaret for godkendelse af forskningstræningskurserne i logbogen ligger som 
udgangspunkt hos delkursuslederen, der pt. er Anders Troelsen, Hvidovre 
Hospital. Svend Erik Østgaard gør Anders Troelsen opmærksom på, at der skal 
godkendes to steder i logbogen. Herudover skal vejlederne sikre, at alle kurser 
godkendes i logbogen. 

 Forskningstræningsprojekter i ortopædkirurgi
Styregruppen for forskningstræning ønsker adgang til de 
forskningstræningsprojekter, der udarbejdes i Videreuddannelsesregion Nord 
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med henblik på at kunne vurdere udbyttet af forskningstræningsforløbene. 
Dette kan fx ske ved, at projekterne samles hos PKL, at projekterne indsendes 
til VUS eller, at projekterne offentliggøres på en hjemmeside. 

Indstilling:
Det drøftes, hvordan styregruppen for forskningstræning får adgang til 
forskningstræningsprojekterne. 

Referat
Svend Erik Østgaard orienterede om, at han som PKL forventes at have 
overblik over forskningstræningen i specialet, men har behov for input fra 
afdelingerne for at danne sig dette overblik. Svend og 
Videreuddannelsessekretariatet vil skrive til afdelingerne med henblik på at få 
overblik over alle HU-læger, vejledere, forskningstræningsvejledere og navnet 
på deres forskningstræningsprojekt. 

Der var enighed om, at forskningstræningsforløbet skal aftales tidligt i 
hoveduddannelsen med henblik på at forpligte afdelingerne og 
uddannelseslægerne. Der var enighed om, at der bør udarbejdes en opdateret 
lægefaglig indstilling for forskningstræningen, der fastsætter den tidsmæssige 
deadline for at aftale forskningstræningsforløbet. Svend Erik Østgaard og 
Thomas Bøttern udarbejder udkast til lægefaglig indstilling. 

8. Inspektorbesøg

Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet i Viborg havde opfølgende 
inspektorbesøg den 8. april 2016. Inspektorerne konkluderede, at afdelingen har et 
godt uddannelsesmiljø med et stort engagement i uddannelsen af yngre læger. 
Inspektorrapporten kan ses via følgende link: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-
hospital/~/media/5FA72358252C4414A271E7825C3A09AC.ashx

Indstilling:
Inspektorrapporten drøftes med henblik på inspiration og læring. 

Referat
Michael Toft Væsel orienterede om inspektorbesøget. Ved forrige inspektorbesøg var 
tilbagemeldingen ikke god og afdelingen udarbejdede derfor en femårsplan for 
udvikling af uddannelseskvaliteten på afdelingen. Der var stor ros til afdelingen for det 
flotte resultat.  

9. Problematiske uddannelsesforløb - fast pkt.

Referat
Der var enighed om, at bag- og nattevagter bør være en del af hoveduddannelsen i 
ortopædkirurgi. Pt. er der ingen kompetencer, der specifikt er knyttet til bag- og 
nattevagter, hvorfor en uddannelseslæge i princippet kan gennemføre en 
hoveduddannelseslæge uden at deltage i heri. Der var enighed om, at kompetencer 
knyttet til bag- og nattevagter bør skrives ind i målbeskrivelsen. Jan Duedal Rölfing 
tager dette med videre til DOS.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/~/media/5FA72358252C4414A271E7825C3A09AC.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/~/media/5FA72358252C4414A271E7825C3A09AC.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/~/media/5FA72358252C4414A271E7825C3A09AC.ashx
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10. Tips og tricks – erfaringsudveksling - fast pkt.

Referat
Ingen bemærkninger. 

11. Nyt fra VUS – fast pkt.

Referat
Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør i Randers har afløst Kjeld Martinussen som 
formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Thomas Bøttern orienterede kort om mulighederne i evaluer.dk. Guide til evaluer.dk 
udsendes sammen med referatet. 

Invitation til medicinsk uddannelseskonference i 2017 er tidligere udsendt og der var 
opfordring til at deltage. 

Karrierevalgsdag i Aarhus den 25. november 2017. Ortopædkirurgi er repræsenteret 
ved Thomas Falstie-Jensen og Jacob Beck. 

12. Eventuelt

Referat
Jacob Beck orienterede om, at Randers har fået den gyldne yoda for godt 
uddannelsesmiljø. YODA opfordrer til at gode uddannelsesafdelinger indstilles til 
prisen. Prisen har god reklameværdi for den modtagende uddannelsesafdeling. 

13. Næste møde

Referat
Torsdag den 2. marts 2017 i Aarhus. 

Opfølgningsliste

Pkt. Opgave Ansvarlig
7 Ansvaret for godkendelse af 

forskningstræningskurserne i logbogen ligger som 
udgangspunkt hos delkursuslederen, der pt. er Anders 
Troelsen, Hvidovre Hospital. Svend Erik Østgaard gør 
Anders Troelsen opmærksom på, at der skal godkendes 
to steder i logbogen. 

Svend Erik Østgaard

7 Svend og Videreuddannelsessekretariatet vil skrive til 
afdelingerne med henblik på at få overblik over alle 
HU-læger, vejledere, forskningstræningsvejledere og 
navnet på deres forskningstræningsprojekt.

Svend Erik Østgaard med 
bistand fra Thomas Bøttern

7 Der var enighed om, at der bør udarbejdes en opdateret 
lægefaglig indstilling for forskningstræningen, der 
fastsætter den tidsmæssige deadline for at aftale 
forskningstræningsforløbet.

Svend Erik Østgaard og 
Thomas Bøttern

9 Der var enighed om, at kompetencer knyttet til bag- og 
nattevagter bør skrives ind i målbeskrivelsen. Jan 
Duedal Rölfing tager dette med videre til DOS.

Jan Duedal Rölfing
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1+11 Udsend Svends indtryk fra AMEE samt guide til 
evaluer.dk

Thomas Bøttern

13 Booking af mødelokale til næste møde Claus Möger


