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Formalia 

- Tilstede: Casper (Formand), Ahmed (Nord), Lasse 

(Kursusansvarlig), Anders (Suppleant), Sabine (Øst), Liv 

(Kursus), Søren (Forskning), Pelle (Kasserer),      

- Valg af dirigent (Casper) og referent (Søren) 

- Introduktion af ny bestyrelse 

FU 

 Opstart af nyt foreningsår 

Bestyrelsens arbejde: Mødeindkaldelser, dagsorden, intern 

kommunikation, ekstern kommunikation, maillister, Facebook. 

- Alle udgående mails sendes fra den enkeltes YODA-mail. 

- Al ekstern kommunikation udgår fra forretningsudvalget 

(FU).   

Møde med gamle bestyrelsesmedlemmer. 

Strategi/mål for 2017-18 

- Gennemgang af 5-års strategi samt mål for 2017/18 

(fremgår af årsrapport). 

- Diskussion om kommunikation: Meldinger om manglende 

viden om forårsmødet. Hvordan skabes kontakt til de 

enkelte afdelinger?  Maile plakater til sekretærer, lokale 

kontaktpersoner, kontakt til ledende overlæge?   

FU 
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- Ahmed melder om nærmest ikkeeksisterende viden om 

YODA i Nord. Savner en konkret gulerod (Kirurgiske 

adgange?) 

- Diskussion om rekruttering af medlemmer hvilket er et 

problem i alle regioner. 

- Der efterlyses kommunikationsstrategi. Klar 

kommunikation omkring YODAs styrker. Hvad kan man 

vinde ved medlemskab, hvad kan udd-ansvarlig overlæge 

vinde.  

- Der foreslås en kommunikations-trappe bestående af 1) en 

afdelings-sekretær + 2) afdelingslæge (evt. tidligere YODA 

medlem) + 3) lokal YL.    

Information om FORTE (yngre ort kir under EFORT). For nuværende 

ikke seriøst nok til at YODA bør bruge tid på det.   

Økonomien for 2017-18, herunder beslutning om 

momsregistrering. 

- Vi bliver  

Mødedatoer for resten af året (starter 17.30). 

- Onsdag den 7. Februar 2018 i Odense 

- Torsdag den 3. Maj, Internatmøde forud for forårsmøde. 

Starter kl 10 

- Mandag d. 18. juni. Odense 
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- Mandag den 3. september. Odense 

 - Onsdag den 24. oktober. Generalforsamling. 

Siden sidst.  

Fælles debatindlæg om Svendborgsagen med andre yngre læge 

specialeselskaber. 

- Invitation fra Yngre pædiatere omkring debatindlæg og 

opfordring til at sagen kommer fra Højesteret.  Dette er 

den i midlertidig kommet og indlægget derfor ikke længere 

specielt relevant.  YODA står inde for indlægget om end Fu 

føler at det godt kunne være skarpere 

 Frokost -  

 Forårsmøde 

Status 

- Basal ostesyntese: Undervisere og Synthes er bekræftet 

- UL: Katrine S finder undervisere 

- Peri-prostetiske frakturer: Endnu ingen bekræftede 

undervisere 

- Rygtema:  

o Formiddag: Den traumatiske rygpatient, Den 

kroniske rygpatient 

- Julie 
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o Eftermiddag: 1) Korset-tema ved Sahva. 

Funktionalitet og indikationer for brug. 2) Hands-on 

dekompression på modeller. 3) Klinisk 

undersøgelse og indikationsstilling af den kroniske 

rygpatient.   

- Diskussion om placering de næste år. Generelt er der 

stemning for at sigte efter Korsør i 2019, men der ytres 

også bekymring for at flytte arrangementet østpå. Risiko 

for at miste opbakning fra syd og nord.  Der nævnes at 

Middelfart, Fredericia og Vejle også kunne være en 

mulighed.  Der gives tilladelse til at indhente tilbud med 

udgangspunkt i en 3-årig aftale.  

 Web og nyhedsbrev 

- Gennemgang af hjemmeside, herunder redigering. 

Oprettelse af events og kurser 

- Nyhedsbrev, deadlines og indhold 

Katrine 

2

.

3 

Uddannelsesudvalget 

- Oplæg til ny logbog for introduktionsuddannelsen. 

- YODA har fået plads i kommissoriet for ny 

specialelægeuddannelse.  

- Visioner: Udvikling af kompetence/uddannelses-App? 

Tættere samarbejde mellem regionsformænd og 

Uddannelsesudvalget 

Liv 



 

 

Subject:  P

a

g

e 

Bestyrelsesmøde 

November 2017 

18. nov.  2017 5

/

8

 

Issued by: Date of issue: Meeting place 
Casper Dragsted 7. nov 2017 Rigshospitalet 

Participants: YODAs Bestyrelse 

 

P

u

n

k

t 

- Emne Ansvar 

o Stort ønske om at arbejde mod øget YODA 

indflydelse i form af faste repræsentanter i 

subspeciale-selskaberne.  

o Ønske om større synergi/informationsniveau 

imellem de regionale uddannelses-ansvarlige og 

UDDU. 

o Ønske om højere informationsniveau til 

bestyrelsesmøder ift. aktuel status af 

uddannelsesdiskussionen og det der bliver meldt 

ud i UDDU og regionale råd.   

o Forslag om at oprette en tråd på Facebook omkring 

gode ideer til at forbedre det lokale 

undervisningsmiljø. Casper vil tage teten på dette.  

o Møde med DOS 17. januar. YODA vil fremlægge 

afslaget fra Region Øst i forhold til 

kvalifikationsoversigt af HU-ansøger feltet.    

Kommentar fra Søren: Diskussion af behovet for /relevans af 

App til registrering af operationer. Er det virkelig en YODA 

opgave?  

o App er under udvikling gennem UDDU med YODA 

som medspiller. 

o Længere diskussion om YODAs rolle især balancen 

mellem at være en social forening og en seriøs 

spiller ift. uddannelsespolitik.   
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 Pause  

 Forskningsudvalget 

Nuværende fast aktivitetsniveau: 

- Webinar i basal forskningsmetodik. Afholdes i foråret. 

- Webinar i litteratursøgning og systematisk review. Afholdes 

i efteråret.  

- YODA One to watch: Gennemgang af interessante artikler. I 

forløbne år har undertegnede stået for disse da ingen har 

meldt sig på banen trods opfordring.  

- YODA best paper: Stor succes i år med mange kvalificerede 

reviewers og stærke finalister. 

- Behov for andet/mere?  

o Det nuværende niveau virker passende. 

Søren 

 Kursusudvalget 

Kommentar fra Søren: Har fået feedback fra deltagere fra Køge 

AMA, der var skuffede over niveauet af skadestuekursus. Følte ikke 

det var praktisk relevant og at undervisere ikke var fagligt stærke 

nok. Hvordan er evalueringerne? 

- Lasse vil lave en gennemgribende revision af materialet. 

Diskussion om hvad dette bør indeholde.   

Lasse 
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- Større fokus på kvaliteten af undervisere.   

 Regionerne 

SYD 

- Fredagsbar 10/11-17 med tema om arbejds- og 

læringsmiljø (14 deltagere). 

- Kommende arrangement omkring 1/2 -2018, Stryker  

Hoffmann – ex-fix demo og mad, samt foredrag ved Samir, 

Læge fra Afghanistan der har arbejdet for læger uden 

grænser. 

- Skadestuekursus efterår 2017 (dag1 13 deltager, dag 2 8 

deltagere) Generelt faldende deltagertal også i Øst og 

Nord, hvad skal vi gøre? 

- Arbejder videre med Åbenrå omkring kursus for 

behandlersygeplejersker. 

NORD 

- Skadestuekursus aflyst, kun 3 tilmeldte. Der vil blive taget 

kontakt til ledende ovl i Midt og Nord med henblik på 

uddannelse af KBU læger i FAM’er.  Der kan evt. tænkes i 

rabat-koder til afdelingerne.  

- Kirurgiske adgange afholdes 21. og 22. februar hvis det går 

planmæssigt.  

- Der luftes en ide om at udbyde et kirurgisk kursus (i 

Ahmed 

Kathrine 

Sabine 
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Aarhus) med ostesyntese på Grise i GA.  

ØST 

- Torsdagsbar: Mere hands-on temaer (ligesom i Syd) evt i 

samarbejde med industrien.  

- Diskussion om karriere dag. Hvem er ansvarlige? Aktuelt 

ligger det hos Herlev ort kir. Rasmus Nielsen (Udd 

ansvarligt ovl, Herlev) vil formentlig gerne støtte op om at 

YODA overtager ansvaret for dagen. 

- Der er planlagt kirurgiske adgange i øst. Christian Fagernæs 

og Casper Dragsted er ansvarlige.   

 Evt.  

 

 

 


