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Formalia, FU 

Valg af dirigent og referent og morgenmad 

Tilstede: Kathrine, Katrine, Pelle, Casper, Christian, Sabine. 

Fraværende: Lasse, Anders, Ahmed (med over skype), Liv (med på tlf). 

Web og nyhedsbrev / Internatmøde part 1 – Katrine B, FU 

 Fremlæggelse fra alle bestyrelsesmedlemmer med ændringer/tilføjelser til deres punkt på hjemmesiden 

 Fremhævning af YODAs kurser på forsiden i kalenderen? 

 Opdateringsdato på de enkelte sider? 

 Udførelse af ændringerne efter inddeling i grupper 

 Diskuter indhold og opbygning af karriere underpunkt på hjemmesiden 

 Brainstorm, Inspiration (www.bbhm.dk, www.fraktur.dk, www.3033.dk). Andre hjemmesider fra Nord 
og syd. 

Uddannelsesudvalget - Liv 

Diskussion om A-kurser i UDDU 

 Kritik fra enkelt kursister over at de bruger fritid på at besvare mutiple choice, evaluering etc. Desuden 
kritik over spørgsmål, der af og til går på emner, der ikke er blevet undervist i (Katrine B og Kathrine R 
kan genkende dette). Bred kritik over denne praksis.  

 Debat om nuværende evalueringsmetode. Aktuelt ingen hard stops i postevalueringstest.  Ved flere 
”dumpede” kurser tages der ”en snak” med vedkommende, men det er ikke muligt at gentage kurser, 
tage eksamener eller lignende.  

 YODA støtter op om en forventning om at ortopædkirurgiske HU-læger bruger tid (også fritid) på at 
dygtiggøre sig teoretisk indenfor det ortopædkirugiske speciale. Der er dog samtidig enighed om 
undervisningen på  A-kurserne bør  afspejle det forventede pensum for en HU-læge indenfor 
subspecialet. Ved kursus-evalueringstest kan der stilles enkelte spørgsmål i periferien af pensum, men 
der bør være overensstemmelse mellem de bærende elementer på kursus og i post-tests.  Eventuelt 
kan man arbejde med, at undervisere har adgang til post-test inden kursus, så man stræbe mod at 
afdække relevante emner. Der er enighed i YODA om at post-test fortsat skal være formative og at er 
der ikke skal indføres eksamenssituationer efter kurser, men at det hviler på udd-ansvarlige overlæges 
samlede vurdering af den enkelte kursist og evalueringsprøvens sværhedsgrad.  

 Stort ønske i YODA om at der udarbejdes en tilgængelig kursusbeskrivelse for det enkelte subspeciale.  

Opdatering på deltagerkarakteristi 

 DOS bestyrelsen har sendt officielt brev til formændene for det regionale udd råd om at de støtter op 
om denne karakteristik og er uforstående overfor det problematiske i en sådan. Det har fungeret fint  i 
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andre specialer. Region øst er fortsat modvillige omend der også her er uenighed. 

 Eske udarbejder Excel ark med de variable, der skal indsamles. Dette gøres ved samtalerne i Syd og 
midt. Vi kan efterfølgende forholde dette for region øst for videre diskussion. 

 

 

Forårsmøde, Julie 

 72 tilmeldte i år. 7 stud. med. ud af disse. 

 Der aftales gratis drikkevarer under maden.  

 Forslag fra Christian om at opdele prisen for næste års FU i deltagergebyr (ex 550 kr) og en separat 
spisebillet. Således kan afdelinger nemmere give tilskud til den faglige del uden at bekymre sig om at 
sponsorere privat middag. Generel accept af dette.  

 Dato og location for næste års forårsmøde. 

o Aktuelt prisniveau (dagarr. + middag m. overnatning): 1000/1100 kr. Leje af rum 500 kr 

o Huset middelfart: 1484 kr. Leje af rum 6000 kr. Der indhentes specifikt tilbud (Julie). 

o Vejle Munkebjerg: døgnarr. m. overnatning. 1900 kr. Lokaler gratis. Besværligt at komme til 
med offentlig transport.  

o Hotel Svendborg: 1665 kr. Ukendt lokalepris. Christian har god kontakt til stedet. Der indhentes 
specifikt tilbud (Cristian). 

o Muskelsvindsfondens kursussted i Korsør kan først bookes fra 2021, men lyder interessant og 
billigt.  

o Tilbud indhentes inden næste BM (18. Juni).  BM afholdes evt på Hotel Svendborg.  

 Diskussion omkring pris, fokusområder, målgruppe. 

o Fordele og ulemper ved at øge prisen diskusteres. Der vil formentlig blive tale om en ekstrapris 
på ca 200 kr pr deltager (ekskl overnatning).  

o Større fokus på HU relevante emner. Eks. ”meet the experts” session med casebaseret 
diskussion på HU niveau.  

 Dato for næste FM er 3. Maj 2019 

Frokost 
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Forskningsudvalget, Søren 

 Forsknings-webinar afholdt 17/4. 10 deltagere (12 tilmeldte). Afholdt over en enkelt aften (mod tidligere 
2). Fungerede rigtig godt. God respons fra kursister, der vil anbefale det til andre.  

 Nyt webinar i efteråret. Tidligere systematisk review, der blev lidt for tyndbenet. Skal udvides, men med 
hvad? 

 YODA best paper session afholdes til DOS 2018. I år konkurrende sessioner. Ifølge Ole Rahbek skyldes 
dette et EFORT arrangement hvor der ikke må være andre sessioner samtidig.  

 Der er skrevet til DOS editor om lempning af krav til Best paper konkurrence, der forhåbentlig fremgår 
klart af submission siden i år.  

o Fortsat kun få dage til review. Dette kan ikke være anderledes. Der sendes dato ud til 
undervisere i god tid og så må det foregå over en enkelt aften.  

o Gerne mere end 2 abstracts pr reviewer.  

Kursusudvalget, Lasse 

Ikke til stede. 

Regionerne 

Øst, Sabine 

 Opfølgning på skadestuekurset. 

o Flere tilmeldt denne gang, men fortsat ikke fuldt besat.  

o Ønske om at BBH ikke forbliver primær ansvarlig for afholdelse af kurset. Bestyrelsen 
udtrykker utilfredshed med at nye introlæger bliver sat til at undervise. Det besluttes 
enstemmigt at flytte det primære ansvar tilbage til YODAs regionsansvarlige.   

 Punkter til møde i videreuddannelsessekretariatet ØST 16. Maj. 

o Orientere om fremgangsmåde i Syd og Nord omkring deltager-karakteristik.  

o Evt. kort referere opbakning fra DOS bestyrelsens opbakning om denne praksis.  

Nord, Ahmed 

 Møde i udd regionsrådet: Casper Foldager er yngre ortopæd repræsentant i ansættelsesudvalget. 
Denne person er traditionelt blevet udpeget af den afgående repræsentant. Denne praksis er YODA 
skeptiske overfor.  

 I Region Syd har man aftalt at ved næste repræsentant-skifte vil dette foregå igennem YODAs 
repræsentant i udd. rådet. Denne vil foranledige en åben process hvor alle har mulighed for at ansøge. 
Repræsentanten  vil efterfølgende blive udpeget ved et YODA bestyrelsesmøde. YODA opfordrer til at 
denne praksis udbredes til de øvrige regioner.  Casper vil til næste møde informere DOS om at YODA 
arbejder hen imod en sådan struktur.  
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 Kursus i kirurgiske adgange veloverstået. 10/16 tilmeldte. Økonomisk rentabelt. 

 Skadestuekursus afholdt i Aalborg. Har haft følere ude omkring afholdelse af endnu et kursus i Aarhus. 
Beskeden interesse. Holder fast i ét kursus pr. semester i Aalborg.   

 Revision af materialet til skadestuekursus er nødvendig. Dette er et selvstændigt punkt til næste BM 
18. Juni. 

Syd, Kathrine R 

 Færre tilmeldte – gode ideer? 

o Der forsøges endnu en omgang med ændrede kursustider. Forhåbentlig større opbakning. 

 Ønske om sidste frist for tilmelding. 

o Dette skal fremgå af tilmelding for fremtiden såfremt kursus-ansvarlig ønsker det. 

 Få tilmeldte til teoretisk sutur-kursus. Der vil formentligt være større opbakning om et praktisk kursus. 
Dette koordineres mellem Kathrine, Sabine og Madeleine.   

Siden sidst, FU 

 Bestyrelsesarbejdet, tilbagemeldinger, svar på email og sms. 

o Opfordring til at overholde deadlines ifm BM og nyhedsbrev. Flere indlæg i nyhedsbrev  
omkring afholdte kurser, møder etc. Ikke kun fremtidige arrangementer.  

 Brev fra DOS til uddannelsesudvalgsformænd om HU-karakteristik. Se tidligere.  

 Jeppe Staghøj, tidligere YODA bestyrelsesmedlem, indstillet som YODA repræsentant i DSSAK bestyrelse 

o Det hidtidige medlems (Andreas Kvist) periode udløb. Man kan ifølge DSSAKs vedtægter ikke 
genopstille. DSSAK har foreslået at Andreas kunne fortsætte på dispensation, men eftersom 
YODA har fået en højt kvalificeret ansøger indstilles Jeppe Staghøj til selskabet.  

o Der opfordres til at den fremtidige repræsentant melder tilbage til YODA årligt med 
gennemgang af resultaterne for året.  

 Deltagere til NOF/EFORT 

o Kathrine R skal til NOF og vil mødes med repræsentanter.   

o Skal eksplorere i de andre  gruppers organisation og evt fremtidige samarbejde.  

 FORTE summerschool i Milano 

 Økonomi 

o Økonomien gennemgås. Generelt ser det positivt ud. Balancen er ca 100.000 i plus.  

o Stigning i medlemstal på ca 30, der dog forventes at normliseres når kontingentopkrævning 
kommer i Maj/Juni. 

Kaffe 
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Internatmøde part 2, FU 

Inddeling i 3 grupper 

Uddannelse 

 Officiel operationsliste mm. til brug i intro/HU 

 Litteratur til almindelige frakturer/operationer i introuddannelsen 

 Kursusanbefalinger 

Karriere 

 Karrierevejledning og forløb 

 En dag som ortopædkirurg? 

Evt. 

Christian -  

Afgang til restaurant 

 
 


