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Tid Punkt Emne Ansvar 

17:30-
17:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent – Casper  

Referent – Anders Overgaard  

FU 

17:45-
19:00 

2.0 Siden sidst 

- Referat af mødet med DOS.  

Casper beretter: Der skal indsendes forsalg om deltagelse fra YODA 
til videreuddannelsesudvalg i øst.  

- Forslag til session med lektorer på DOS-kongressen 

DOS – invitere ”os” til at komme med forslag til rekrutterings tiltag 
hos lektorer på de enkelte afdelinger.  

CD foreslår mentor ordning/selv hos de studerende.  

SO beretter om forhold på Køge – hvor de studerende er indskrevet 
i programmet og del af produktionen som assistenter på stuer.  

KSR beretter om arbejdstilbud til de studerende med arbejde i 
skadestuen og lignende.  

PBP Det er ikke tilladt at bruge studerende som assistenter eller 
skemasætte assistenter til produktion.  

 

- Indholdet på DOS-kongressen  

Programmet var der general god stemning omkring. Specielt fredag 
gode.   

DOS spørger til tiltag omkring festen.  

Det er vigtigt at bibeholde de gode tiltag omkring prisuddeling. 
Mad og de øvrige tiltag var kritisable.  

Der skulle eventuelt ændres i forholdene evt. sløjfe maden.  

Festlige indslag: Der er et skæld mellem de yngre og de ældre i 
selskabet der kan være en hæmsko for tiltag.  

Betaling: Kunne der laves tiltag omkring prissætning.  

AA Der kunne laves reklame / spørgeskema (Monkey) til 
Forårsmødet.  

CD beslutter at vi undersøger stemningen til forårsmødet – og kan 
mælde tilbage til DOS herfra.  

- Forslag til tema på internatmøde 

SO opdatering/optimering af hjemmesiden omkring krav og 
forventninger til yngre I faget.  

FU 
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- Repræsentant til DSSAK 

KB – Ansøgningsrunde vil sikre den demokratiske proces.  

CD – udsender en fældes mail til ansøgningsrunde.  

2.1 Forårsmøde 

Programmet er fastlagt.  

Workshops er besat.  

Industrien der er 4 positive tilbagemeldinger. Zimmer Biomed er 
ikke kontaktet.  

JE  – er positiv omkring 5 deltagende sponsoren.  

     – Teknos har ikke meldt endeligt positivt tilbage.  

SO & CD – Der kunne være en undtagelse mhp betaling fra 
udbyderen (GE, Teknos) 

PP – vi kan ikke undvære et 5 sponsorat. Der er ikke penge i kassen 
til at undlade at opkræve betalingen.  

KB – Begge kurser er noget af det bærende på mødet – derfor vil de 
være meget ærgerlige at undvære nogen af dem.  

JE – Der er mulighed for eventuelt at få endnu et sponsorat fra 
rygholdet.  

CD -  det vil være smart at arbejde i retningen af at finde et 5. 
sponsorat og derved kunne tilbyde ”fri-pass” til UL udbyderen.  

JE – Der er fortsat lidt sparsomt med tilmeldinger vi er omkring 50-
60.  

JR -  Der arbejdes videre med mad og bar… Der er ikke andet en 
fastlagt plan for at holde prisen (Pelle)  

 

Julie 

 2.2 Web og nyhedsbrev 

CD - Opdatering af nyheder. Er der mulighed for at lave en 
automatisk opdatering.  

KB – Denne funktion er knyttet til nyhedsbreve og derfor er det 
ærgerligt at ændre opsætningen på hjemmesiden.  

CD - Det er også en god ide´ at der reklameres for forårsmødet 
øverst på hjemmesiden.  

KB -  Der er altid en åben invitation mhp. nyheder til hjemmesiden.  

Katrine 

19:00-
19:45 

 Middag  
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19:45-
21:00 

 

2.3 Forskningsudvalget 

Der er gang i forberedelserne til Webinar.  

Webinar afholdes kun på en dag denne gang. Da der er skåret i 
programmet – således det kan afholdes på en aften.  

Søren 

 2.4 Uddannelsesudvalget 

1. UDDU: Den nye kursus-række er nu endeligt faldet på 
plads og kører med en overlapsperiode fra jan 2018. Der 
er i samme moment indført en post-test som sendes til 
kursisterne 14 dage efter endt kursus. Det bliver i form 
af en MCQ, som rettes automatisk, samt nogle 
uddybende spørgsmål i essayformat. Hvis man ikke 
består testen (min 80% korrekte svar) orienteres UAO. At 
bestå post-testen er ikke et krav for at bestå kurset og 
testen skal ikke tages om, men ses som en formativ 
øvelse. 

2. Kommissoriet for ny målbeskrivelse: Der er nu lavet et 
oplæg til at specialeselskaberne, hvor de bedes udfylde 
et skema men de kompetencer som de betragter som 
essentielle at mestre efter hhv endt intro og HU, 
indenfor deres subspeciale. Det er vigtigt at antallet af 
mål i målbeskrivelsen reduceres og fokuseres i forhold til 
den nuværende beskrivelse. Ved sidste bestyrelsesmøde, 
talte vi om at lave lidt `lobbyarbejde´ i 
specialeselskaberne, så YODAs uddannelsesinteresser 
tilgodeses og selskaberne deltager aktivt i den nye 
målbeskrivelse - hvor mange selskaber har vi kontakter i? 
og hvem er de? 

3. YODAs uddannelses udvalg: Vi har set på 
målbeskrivelsen i introen, bør vi ikke gøre det samme 
med HU? Vores oplæg til introduktionsuddannelsen fik 
en lunken modtagelse ad Susanne Mallet (formand 
for kommissoriet) i første omgang, men det er faktisk 
præcist vores oplæg og de ønsker vi YODA havde, som vi 
arbejder hen imod i udvalget. Søren Kold (UDDU) var 
meget begejstret for vores arbejde. 

4. Tættere kontakt mellem Uddannelsesudvalget og 
regionsformændene: Jeg har ikke fået rykket på det, men 
jeg forestiller mig 2 korte skype-møder pr år, hvor der 
orienteres om uddannelses-udfordringer, -ideer og  tiltag 
i de 3 regioner og fortæller lidt om hvad vi arbejder med. 
Er det OK? og er der opbakning fra 
regionsformændene?  

Liv 
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Tid Punkt Emne Ansvar 

 

 2.5 Kursusudvalget 

MIA.  

CD, KR og SS overtaget kontakten med plastikkirurg i forbindelse 
med suturkurset.  

CD – tager en snak med Lasse 

Lasse 

2.6 Rekruttering 

 

Christian 

2.7 Regionerne 

 Nord:  

 Skadestuekursus afholdt i januar 2018. En nogenlunde 
succes  

PP der mangler penge fra Horsens  

 

 Kir adgange afholdes i marts 2018 

Der er fortsat 9 ledige pladser. Dette kan blive et problem 
med finansieringen.  (der skal ikke købes flere kadavere 
end der er behov for) 

KR – Der er desværre et obligatorisk kursus på dagen i syd.  

CD -  kurset kunne nedskalleres til kun 2 kadaver og en venteliste.  

CD -  Der kunne laves tilpasning af udbuddet af kurset til et kursus i 
foråret i øst og et om efteråret i vest.  

 

 Endnu et skadestuekursus afholdes i april (16/4+17/4?) 

 SAKS inviteres med til fremtidige kurser, såfremt der er 
plads 

 Uddannelsessekretariat 15/3  

Der kommer en opdatering til næste møde.  

CD -  i protokolatet står der at det er de unge læger der udpeger 
deltageren. Der skulle for fremtiden laves en reel proces der kunne 
sikre at det er os der foretager udnævnelsen af afløseren af den 
afgående ”unge” repræsentant i ansættelsesudvalgene.  

 

Syd:  

Ahmed 

Kathrine 

Sabine 
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 Velbesøgt og god torsdagsbar 1. februar (ca 20 deltagere, 
2/3 HU læger)  

 Skadestuekursus 13.-14. Marts – Kolding 

Det går lidt langsomt med tilmeldingerne, det kommer nok. Katrine 
sørger for opbakning.  

 Røntgen kursus 21. April - Kolding 

 Sutur kursus syd 2. maj - OUH 

 Undervisere til forårsmødet - deltagergebyr? 

Undervisere deltager gratis ved dagens  

 Uddannelsessekretariat 15/3  

Vi tager den med at der skal være en ordentlig overdragelse.  

 

Øst: 

 Skadestuekirurgi Region Øst 12.+13. marts. Status og 
undervisere. 

SS har konfronteret tidligere ansvarlig med resultatet af den 
feedback der er kommet efter sidste kursus.  
Der er blevet rekrutteret mere erfarne undervisere.  
 
KBU læger er inviteret til at deltage gratis fra HH. 
 

 -Referat fra møde i videreuddannelsessekretariatet 
(undertegnede deltog ikke). 

 -Karrieredag bliver på HH hænder.  

 -YODA på afdelingerne. 

PP 200 kr / underviser / aften, men maksimalt 400 kr/kursus.. 
(Skadestue 1+2 er 2 separate kurser). Mht. forplejning har vi ikke 
fastsat beløbsgrænse, men opfordrer til at holde det til sandwich 
eller lignende. 

21:00-
21:30 

3.0 Evt. 
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