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Leder 
 

Den gode uddannelse! 
Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle 
landets afdelinger?  
 
Alle yngre ortopædkirurger er under uddannelse. Nogle under gode forhold, andre under 
kritisable forhold. Landets ortopædkirurgiske afdelinger er under massiv forandring i disse år. 
Nogle stilles uddannelsesmæssigt stærkt mens andre svækkes. Økonomiske, strukturelle og 
menneskelige vilkår sætter rammerne for vores uddannelsesvilkår, men er ikke en begrundelse for 
at acceptere dårlige forhold. 
 
Den 3. maj sætter YODA i samarbejde med DOS fokus på vores uddannelse. Vi skal diskutere 
uddannelsesværktøjer, evalueringsmetoder, 4årsreglen og uddannelsens plads i en 
produktionsorienteret afdeling. 
 
Vi glæder os til at se jer og høre jeres input til Uddannelsesdagen! 

DOS og YODA´s Uddannelsesdag og YODA´s forårsmøde 
 

Der er nu åbent for tilmelding på hjemmesiden: 

 

www.yngreortopaedkirurger.dk 

 

Tryk på den røde knap! 
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Nyt fra forskningsudvalget i YODA 
2 dages forskningskursus 
Vi er i fuld gang med at planlægge dette års forskningskursus, som afholdes mandag d. 22. april og 
mandag d. 13. maj i Odense. Så sæt kryds i kalenderen og hold øje med din indbakke, opslag på 
din afdeling og hjemmesiden for mere information og tilmelding. 
 
Foredrag med Forskningschef i Lundbeckfonden, Anne-Marie Engel 
Om eftermiddagen mandag d. 13. maj har vi inviteret Anne-Marie Engel til Odense for at fortælle 
om fundraising, så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Mere info følger.  
 
Ungdomsforskerprisen 
Skal du have et abstract med til DOS Kongressen? Er du endnu ikke påbegyndt et 
hoveduddannelsesforløb eller en Ph.D. uddannelse og tæller dit CV endnu ikke titler som 
speciallæge, Ph.D. eller Dr.Med., så husk at du kan deltage i konkurrencen om YODAs 
Ungdomsforskerpris, som ud over æren belønnes med 5.000 kr.! Medicinstuderende kan også 
deltage i konkurrencen. Mere info følger. 
 
Links efterlyses! 
Vi vil i løbet af foråret opdatere YODAs hjemmeside under ”Forskning” med nyttige links og 
værktøjer til den forskningsinteresserede. Kender du et godt link, et værktøj, en vejledning eller 
andet som andre med interesse for forskning kan have glæde af, så send det til 
forskning@yngreortopaedkirurger.dk. Tak! 

 

Kend din regionsansvarlige; NORD 
Om regionsansvarlig nord 
Jeg hedder Mette Sørensen og er aktuelt ansat i intro på Hospitalsenheden Horsens -godt nok er 
stillingen pauseret lige nu pga. barsel. Men det er kun i introstillingen, der er på pause ikke min 
post som regionsansvarlig. 
Som regionsansvarlig for region nord er jeg YODA´s forlængede arm på afdelingerne i uddannelses 
region nord. Jeg formidler nyt fra YODA til vores folk på afdelingerne og hjælper gerne med at 
arrangere kurser lokalt. Herudover arrangerer jeg to årlige fredagsarrangementer med et 
spændende indlæg og herefter mad og hyggeligt samvær. Jeg kan altid kontaktes og vil gerne 
hjælpe lokale tiltag på vej -især når de er til gavn for yngre ortopædkirurger i (vest) Danmark!  
Kontakt: nord@yngreortopaedkirurger.dk 
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Skadestuekurser 

YODA tilbyder Skadestuekursus over to kursusaftener til alle uddannelsesregioner. Kurset 
henvender sig til nye læger og stud.med. i Skadestuen og FAM. Formålet er at komme omkring 
både de oplagte, de okkulte, de praktiske, de hyppige og de alvorlige problemstillinger, der opstår 
på en skadestuevagt. For hver behandlingsregion gennemgås flere forskellige patient cases, hvor 
mulige undersøgelses- og behandlingsstrategier diskuteres. Vi forventer at deltagerne inden 
kursusstart har et vist kendskab til undersøgelsesteknik for bevægeapparatet svarende til pensum 
ved universiteternes ortopædkirurgieksamen. 

Datoer: 

Syd, Kolding Sygehus: 19. og 26. marts 2013 begge dage kl. 17.00-2100. 

Øst, Hvidovre Hospital: 3. april og 10. april 2013 begge dage kl. 17.00-2100. 

Nord, Ultimo Maj, endelig dato følger.  
 

Tilmelding er åben på hjemmesiden. Klik på Kurser. 

 

Kursus i ortopædkirurgiske adgange, 15.-16. Maj, Panum Instituttet  
Kurset 

Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA) tilbyder for 3. gang Kursus i Ortopædkirurgiske 

Adgange i samarbejde med Anatomisk institut, Panum Instituttet, Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet. 

Deltagere 

Kurset henvender sig til alle med interesse i at styrke den basale viden indenfor bevægeapparatets 

anatomi og praktiske udførsel af de mest anvendte ortopædkirurgiske adgange. Kurset vil især 

være relevant for kursister, introduktionslæger og KBU-læger med interesse i den ortopædiske 

kirurgi. 

Tilmelding 

Senest 25. april 2013. Der er plads til 16 deltagere efter først til mølle princippet 

 

Tilmelding og betaling sker elektronisk på hjemmesiden via linket KURSER 

WWW.YNGREORTOPAEDKIRURGER.DK 
 

Pris: YODA-medlemmer 1400 kr.  

Ikke YODA-medlemmer 1650 kr. 
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Hjemmesidetippet 
Find en forskningsenhed nær dig 
Få overblik over hvor der foregår forskning i Ortopædkirurgien i Danmark på YODA´s hjemmesides 
Forskningens Danmarkskort 
www.yngreortopaedkirugrer.dk 

 

Månedens billede 

 
Clavikel-gips (!!) 

Patienten havde en udisloceret clavikel fraktur. Fik påsat denne gips i Polen. Henvendte sig på 
Hvidovre skadestue efter 14 dage, da han havde svært ved at trække vejret igennem. Havde fået 
besked på at bære gipsen i 6 uger…. 
 
Forslag til næste måneds billede sendes til: 
 nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk 

http://www.yngreortopaedkirugrer.dk/
mailto:nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk

