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Leder

Foråret er i den grad kommet, og det kan 

mærkes. Træer og blomster springer ud. 

Politikerne vågner op fra vinterens hi og 

sætter nu fokus på bl.a. 

sundhedssystemet. Så kan vi, inden et 

forstående valg, nå at få deres mening 

på dette område med. En af de 

spændende udmeldinger kommer fra 

Regeringen, der gerne vil skrotte Den 

Danske Kvalitetsmodel. ”Vi har lyttet til 

brugerne og der er for meget 

dokumentation”. Så der bliver da lyttet til 

os, men bliver afløseren en ny og anden 

mastodont? I Ugeskrift for læger kan man ligefrem læse, at man på visse områder har måtte vige 

fagligheden fremfor andet i Specialeplanen! Blå blok melder ud, at de gerne vil skrue endnu mere på 

behandlingsgarantien - dette ved hjælp af det private. Skal vi så forvente, at flere ”nemme” operationer 

sendes ud i det private og vi yngre læger derved får ringere uddannelse pga mindre mulighed for at opnå 

erfaring?

Jeg er spændt på de valgløfter partierne kommer med, for jeg er allerede forudindtaget i mine 

forventninger om, at vi i sidste ende får mere travlt og ultimativt dårligere uddannelsesforhold. Foråret er 

godt i gang og politikerne smiler. Det kunne være, at jeg skulle nyde foråret og smile med?

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk

Uddannelsesdagen og Forårsmødet 2015



Så er der under én måned til årets Forårsmøde i Dalum, vi glæder os til at se dig der! Tilmeld dig senest 

den 24. april for en garanteret overnatningsplads!

Ud over 4 workshops og en spændende uddannelsesdag, er der også en fantastisk fest du ikke vil gå glip 

af! 

Klik her for at sikre dig en plads allerede idag!

Vi glæder os til at se dig!

Sanja Samodi, Ansvarlig for Forårsmødet

foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Uddannelsesudvalget
Har du nogle ideer som du synes kan forbedre den ortopædkirurgiske uddannelse? Vi vil meget gerne 

have så mange af vores medlemmers input og friske kræfter med i uddannelsesudvalget. Der er ingen 

forpligtelser og alle bidrager med det, de har tid og overskud til.

Hvis du har noget på hjertet eller bare er interesseret i at høre hvad vi laver så send en mail 

til uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Vi håber desuden at se jer til forårsmødet til en god debat om vores uddannelse.

Eske Brand, Ansvarlig for Uddannelsesudvalget

uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk



Nyt fra Kursusudvalget

Tilbagemelding på UL Kursus

Vi afholdt i marts måned for første gang et UL kursus i YODA regi. Fokus var på betjening af apparatet 

med maksimal hands-on tid hvor kursisterne fik lov til at scanne hhv. skulder og knæ. Kurset var fuldt 

tegnet og blev en stor succes med udelukkende positive tilbagemeldinger, hvorfor vi glæder os til at 

afholde kurset igen til efteråret.

Skulderkursus i Horsens

Der er nu åbnet for tilmelding til YODAs skulderkursus i Horsens der afholdes d. 28/5. Skulderkurset byder 

på intensiv 1-on-1 undervisning ved en ortopædkirurgisk skulderlæge med en kombination af teori og 

praksis samt grundig gennemgang af skulderens anatomi med instruktion i relevante undersøgelser med 

inddragelse af UL og radiologi. Deltagerne vil følge en speciallæge på ambulatorie og operationsgang med 

skift mellem teori og praksis. Se hjemmesiden for nærmere information og tilmelding. OBS: Begrænset 

antal pladser til kurset.

Samarbejde med SAKS i København og Odense

YODA er blevet kontaktet af SAKS i to af landets universitetsbyer mhp. samarbejde omkring undervisning 

af studerende i hhv. skadestue kirurgi og ledundersøgelser til efteråret. Skadestuekurset retter sig mod 

kandidatstuderende der har interesse i ortopædkirurgi med grundig gennemgang af simple principper og 

arbejdsgange i skadestuen, mens ledundersøgelses kurset er rettet mod 3. semesters studerende.

Magnús P. Bjarnason Obinah, Ansvarlig for Kursusudvalget

kursus@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Forskningsudvalget

YODAs Forskningskursus – Fra idé til protokol

Igen i år tilbyder YODA et forskningskursus som henvender sig til yngre ortopæder som endnu ikke er 

kommet i gang med at forske, skal i gang eller er begyndt. Kurset afholdes som et endagskursus i Odense 

10. september 2015.

Kursusprogram og tilmelding sendes ud medio maj.

Hold dig up-to-date

Få de nyeste artikler inden for dit eget forskningsområde eller en hurtig adgang til nye og spændende 

artikler inden for et bestemt emne eller et bestemt tidsskrift. Følg tidsskrifter, keywords eller allerede 

oprettede reading lists. Du kan logge ind med din institution og få adgang til pdf-filer hurtigt og overføre 

dem til dit referenceprogram, fx Mendeley.

Se mere på http://www.qxmd.com/apps/read-by-qxmd-app

Casper Dragsted, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkirurger.dk



Månedens artikel – Hvorfor kaldes det 

kammebiopsier?
Kamme C, Lindberg L. Aerobic and anaerobic bacteria in deep infections after total hip arthroplasty: 

Differential diagnosis between infectious and non-infectious loosening. Clin Orthop Relat Res 1981; 

154:201-7.

Design: Case-Control, Level of evidence: 3

Metode: I studiet indgik intraoperative prøver i sæt af 5 udtaget fra 63 revisioner af total hoftealloplastik 

(THA), der blev foretaget pga. infektion eller aseptisk løsning og en kontrolguppe bestående af 31 primære 

THA operationer uden tidligere operationer eller tegn på infektion.  Alle primære THA fik 1 g cloxacillin 1 

time præ-operativt.

Resultater: I kontrolgruppen med primære THA var der i 10 ud af de 31 operationer vækst i 1-2 

dyrkninger ud af 5. I gruppen af revisioner blev der i 38 af revisioner fundet 5 ud af 5 positive dyrkninger, i 

13 af revisionerne blev der fundet 1-2 positive dyrkninger og i de resterende 12 revisioner var alle 5 

dyrkninger uden positiv vækst.

Konklusion: Forfatterne konkluderede, at positiv vækst i 1-2 biopsier er udtryk for forurening, mens 5 ud 

af 5 positive dyrkninger af 1 eller 2 bakterietyper er en stærk indicator for infektion.

Man bør som ortopædkirurg gøre sig umage med at udtale både Kamme og Lindbergs navne, for som 

Henrik Schønheyder skriver, var kun Lindberg ortopædkirurg, mens Kamme var mikrobiolog.

Per Guntoft



Ekspertkommentar

Artiklen var banebrydende inden for diagnostik af protese-relaterede infektioner. CK (klinisk mikrobiolog) 

og LL (ortopædkirurg) præsenterede en kvantitativ metode til at skelne klinisk signifikante dyrkningsfund 

fra kontamination. Formålet var primært at opnå høj specificitet. Prøvetagning ad modum Kamme & 

Lindberg er i dag velkendt, men udføres ikke altid som beskrevet: Fem vævsbiopsier tages med separate 

sterile instrumenter fra samme lokalisation klods på protese eller cement. I studiet indgik en kontrolgruppe 

bestående af 31 arthrosepatienter, som fik foretaget primær hoftealloplastik på en konventionel 

operationsstue: Hos 10 patienter blev fundet vækst i en eller to biopsier. Med dette udgangspunkt fastsatte 

forfatterne 3 positive biopsier som grænse for signifikans, hvilket harmonerede med fund i en gruppe af 

patienter med bona fide infektionsdiagnose (n=38).

Kamme & Lindbergs princip med multiple prøver var originalt og har sat sig varige spor i klinisk praksis 

Signifikansgrænsen må dog afstemmes efter udviklingen inden for kirurgi og laboratoriediagnostik.

Henrik Carl Schønheyder, Klinisk Professor, Overlæge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg 

Universitetshospital

1. Mikkelsen DB et al. Culture of multiple peroperative biopsies and diagnosis of infected knee 

arthroplasties. APMIS 2006; 114(6):449-52.

2. Atkins BL et al. Prospective evaluation of criteria for microbiological diagnosis of prosthetic-joint 

infection at revision arthroplasty. The OSIRIS Collaborative Study Group. J Clin Microbiol 1998; 36

(10):2932-9.

3. DeHaan A et al. Multiple cultures and extended incubation for hip and knee arthroplasty revision: 

impact on clinical care. J Arthroplasty 2013; 28(8 Suppl):59-65.

YODA lokalt

Nord
Temadag i Århus

Torsdag den 4. juni kommer uddannelsesudvalget fra YODA til Aarhus, hvor den nye elektroniske logbog i 

ortopædkirurgi er på dagsordenen. 

Kom og få et indblik og giv dit besyv med i din uddannelse.

Efterfølgende vil der blive serveret god mad og selvfølgelig skal Aarhus' festlige vinkel også tjekkes ud :)

Tilmelding kommer på YODA's hjemmeside og facebookside.

Regionsansvarlig i Region Nord er Sarah Freund

nord@yngreortopaedkirurger.dk

Syd
FREDAGSBAR REGION SYD

GIN aften i samarbejde med H.J Hansen, torsdag den 28. maj kl 18.30 til 21.00.

Mød op til en hyggelig aften med gin smagning - og mød dine hyggelige kolleger i Region Syd.

YODA-PRIS: 200,- 



Se hjemmesiden eller facebook-siden for yderligere info. 

Tilmelding: syd@regionsyddanmark.dk

Regionsansvarlig i Region Syd er Julie Erichsen

syd@yngreortopaedkirurger.dk

Øst

Så fik vi afviklet kursus i kirurgiske adgange i øst med stor succes. Vi havde 2 hyggelige dage på Panum 

Instituttet med engagerede kursister og undervisere. Ikke mindst Jørgen Tranum var i hopla og sang os et 

lille præludium om overekstremiteternes anatomi. Kurset kan på det varmeste anbefales til alle med 

ortopædkirurgisk interesse.

Fredagsbar

Husk at sætte kryds fredag d. 12. juni, hvor vi igen holder fredagsbar i København. Der vil først være et 

fagligt oplæg og siden mulighed for hygge og spisning. Tag din bedste kollega-ven i hånden og vær med 

til at styrke vores netværk.

På gensyn til Forårsmødet i Odense i maj.

Regionsansvarlig i Region Øst er Christian Fagernæs

oest@yngreortopaedkirurger.dk

Andre spændende tilbud/nyheder
DSOI (Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi) er et nyt selskab stiftet i 2014. Selskabet har til 

formål at styrke og videreudvikle viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af infektioner i 

bevægeapparatet. Bestyrelsen i DSOI udskriver en logokonkurrence, hvor alle er inviteret til at deltage. 

Bestyrelsen vil gennemgå alle modtagne forslag. Hvis et logo-forslag bliver udtaget og brugt, vil 

bestyrelsen honorere dette med en gavekurv.

 Krav til logo:

• Farver: frit valg

• Format: frit valg

• Logoet skal være unikt

Spørgsmål og logo-forslag sendes til:

Webmaster Vesal Khalid, vekh@rn.dk

Alle logo-forslag skal være modtaget senest mandag d. 1.6.2015

www.yngreortopaedkirurger.dk

mail@yngreortopaedkirurger.dk


