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Leder

Selvom der er godt gang i svingdøren på Christiansborg, holder YODA en klar kurs. Hjemmesiden er 

opdateret med nyt materiale, og der åbnet op for en lang række kurser. YODAs forskningsudvalg har med 

forskningsaften på Hvidovre lanceret et nyt tiltag for at få udbredt en sund, kritisk dialog om forskning. 

YODA deltager også aktivt i et udvalg til forbedring af A-kurserne.

YODA Forårsmøde har været under forberedelse i flere måneder og snart åbner tilmeldingen. I år får 

Uddannelsesdagen (fredag 2. maj) besøg af selveste Piet de Boer, Chairman of AO Education. 

Kursusdagen (lørdag 3. maj) arrangeres bl.a. i samarbejde med Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og 

Sportstraumatologi, som tilbyder et spændende program. Så få allerede nu sat kryds i kalenderen, og 

husk at ønske fri den 2. og 3. maj 2014.

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk

DOS og YODAs Uddannelsesdag og YODAs 

Forårsmøde – 2. og 3. maj 2014

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

YODAs forårsmøde afholdes d 2. og 3. maj 2014 i 

Odense. Vi er allerede nu ved at planlægge et 

ualmindeligt lækkert program til både fredag og lørdag. 

Fredagens Uddannelsesdag arrangeres af DOS’ 

Uddannelsesudvalg i samarbejde med YODA under 

overskriften - Kirurg, Underviser, Vejleder - Vi kan det 

hele, kan du?

Dagen byder på spændende foredrag, workshops og debat med bl.a. Piet de Boer som er Chairman for 

AO Education.



Fredag aften starter YODAs Forårsmøde, og Festudvalget har igen i år store ambitioner om, at vi 

sammen kan fejre specialet med de smukkeste, klogeste og mest hårdtslående yngre ortopædkirurger.

Lørdagens kursusdag afvikles i parallelle spor for de forskellige uddannelsesniveauer. Vælg mellem 

Skadestuekursus, Workshop i Basale Osteosyntese Principper, Skader i knæleddet eller Hofte og 

lyskeskader. De to sidste workshops udbydes i samarbejde med Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi 

og Sportstraumatologi (SAKS).

Arrangementet afholdes i lækre omgivelser på Dalum Landbrugsskole ved Odense.

Få det hele fra kun 750 kr.! Reduceret pris for medicinstuderende!

Læs meget mere om arrangementet på hjemmesiden. Tilmeldingen åbner snart så hold løbende øje med 

hjemmesiden.

Mette Sørensen, Ansvarlig for YODAs Forårsmøde

foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Kursusudvalget

I det nye år tilbyder YODA igen kurser både for de nye, men også de mere erfarne.

Skadestuekursus

Der afholdes i disse dage Skadestuekursus i 

Nord med stor succes. Der bliver afholdt 

skadestuekurser i:

• Region Syd/Midt (Kolding) 18. og 25. 

marts kl. 17.00 – 21.00 begge dage.

• Region Øst i foråret 2014

Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden.

Kursus i ortopædkirurgiske adgange i København

Det populære kursus i ortopædkirurgiske adgange afholdes i København den 9. og 10. april. Kurset er 

allerede fuldtegnet, men der er oprettet en venteliste her.

Nye tilbud

Der bliver i 2014 introduceret kurser i sårbehandling og ortopædkirurgisk radiologi. Hold øje med 

nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook for mere information.

Magnus Sveen, Ansvarlig for Kursusudvalget

kursus@yngreortopaedkirurger.dk



Nyt fra Uddannelsesudvalget

Igennem de sidste to år har vi arbejdet på at sætte de specialespecifikke kurser i ortopædkirurgi på 

dagsordenen alle vegne i vores speciale og det politiske omkring. Udgangspunktet har været, at vi i 

YODAs bestyrelse mener: De speciale specifikke kurser er den oplagte mulighed vi har i vores 

speciallægeuddannelse til formelt, at fylde teori på vores kliniske hverdag – den mulighed skal anvendes 

optimalt. Kurserne er tidskrævende, kostbare – og kræver en stor arbejdsindsats for delkursuslederne. 

Men, hvad skal der egentlig til for, at vi får det største udbytte af undervisningen på kurserne?

Trenden er nu, at der er velvilje hele vejen rundt omkring 

kurserne. Uddannelsesudvalget under DOS (UDDU) har nedsat 

en arbejdsgruppe hvor YODA er repræsenteret. Her arbejder vi 

med at lave en generel Hvidbog for DET GODE speciale 

specifikke KURSUS. Hvad kan gøres bedre? Hvilke metoder skal 

anvendes? Hvordan kan det praktisk gennemføres? Skal der 

være pensum? Pretest? Posttest? Tanken er at udvikle et kursus 

koncept med inspiration i AO- og ATLS kurserne samt 

Anæstesiens kursusrække. YODA ønsker sig helt konkret 

moderne pædagogiske principper, variation fra katedral 

undervisning, hands-on øvelser, case-baseret undervisning, 

veldefinerede læringsmål til hvert enkelt session, velkendt 

pensum for kurserne i god tid, gennemtænkte tests med et pædagogisk sigte og meget meget mere… 

ikke mindst undervisere der kan levere varen.

Arbejdet med at udvikle konceptet for DET GODE specialespecifikke KURSUS i ortopædkirurgi vil blive 

præsenteret på Uddannelsesdagen fredag den 2. maj - så kom og hør mere!

Marie Fridberg, Ansvarlig for Uddannelsesudvalget

uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Forskningsudvalget
YODAs første Regionale Forskningsaften

Som et nyt tiltag afholdes YODAs første Regionale Forskningsaften d. 3. marts på Hvidovre Hospital 

i samarbejde med forskningsenheden CORH.

Arrangementet er gratis, men vi vil meget gerne vide, hvor mange der kommer, så se programmet og 

tilmeld dig på YODAs Facebook side.

Det vil være muligt at deltage i en del af programmet via Adobe Connect (linket offentliggøres på 

Facebook siden), men da det er første gang vi prøver denne løsning, garanterer vi ikke for kvaliteten af 

forbindelsen.

”Fra idé til publikation” på YODAs hjemmeside

Vi vil stadig meget gerne have input til hjemmesiden vedr. forskning, så skriv endelig til 

forskning@yngreortopaedkirurger.dk.



Dennis Hallager, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkiruger.dk

Nyt fra regionerne

Nord

Fredagsbar i Region Nord 28. februar

Arrangementet afholdes i Villa Medici. Emnet er "distale radius 

frakturer" og aftenens talere bliver håndkirurgisk overlæge 

Anders Ditlev Jensen samt Jakob Lager fra Yngre Lægers 

bestyrelse. Efterfølgende vil der blive serveret en lækker middag. 

Prisen for arrangementet er 100 kr. pr person. 

Læs mere og tilmeld dig her.

Regionsansvarlig i Nord er Maj Haubuff.

nord@yngreortopaedkirurger.dk

Syd

Region Syd Fredagsbar aflyst

Fredagsbaren på Café Cuckoo's Nest d. 14 februar er desværre blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi 

forsøger at afholde en til efteråret og vil der give besked i lidt bedre tid.

Der er kontaktpersoner på alle ortopædkirurgiske afdelinger i Region Syd, så har du en god ide til et 

arrangement eller et problem du gerne vil have YODA tager op, så tag kontakt til dem eller mig.

Regionsansvarlig i Syd er Per Hviid Gundtoft.

syd@yngreortopaedkirurger.dk

Øst

Regionsansvarlig i Øst er Amandus Gustafsson.

oest@yngreortopaedkirurger.dk
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