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Leder
Uddannelse er en vigtig faktor for at skabe fagligt 

dygtige kirurger. Det kan vi alle formentlig være 

enige i, men hvor meget uddannelse skal vi have? 

Der er en notorisk stor diskrepans mellem hvad 

uddannelseslæger og vores arbejdsgivere ønsker. 

Det er for manges vedkommende en konstant 

kamp for at holde et fornuftigt niveau mellem 

vagtarbejde og uddannelse, hvor arbejdsgiver 

meget gerne påpeger, at vagtarbejde også kan 

være uddannelse. Så, hvor meget dedikeret 

uddannelsestid skal der til, for at vi ikke bare er en del af produktionen? Hvad er den rette balance mellem 

operationer, ambulatorium og stuegang? Kan man provokere systemet med et krav om, at fase 1 i 

hoveduddannelsen skal være vagtfri, så vi opnår stor uddannelse det første år, hvorefter vi kan være en 

større del af produktionen efterfølgende?

Uddannelsesdagen handler i år om netop ovenstående, hvor vi gerne ser landets overlæger til en god 

diskussion. Tag jeres ledende overlæge under armen og mød op til Uddannelsesdagen den 8. maj, og giv 

jeres mening til kende!

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk

Tilmeldingen er åben til Uddannelsesdagen 

og Forårsmødet 2015!



Klik her for at sikre dig en plads allerede idag!

Uddannelsesdagen afholdes under overskriften:

Ledende overlæge – barriere eller facilitator – for den gode uddannelse

YODAs Forårsårsmøde indeholder igen i år 4 stærke workshops:

Skadestuekursus, Basal Osteosyntese, Forfodskirurgi og Ortopædkirurgiske infektioner

Invitationen gælder alle yngre ortopædkirurger, Uddannelsesansvarlige overlæger og alle andre med 

interesse i ortopædkirurgisk uddannelse.

Arrangementet afholdes igen i år i de lækre omgivelser på Dalum Landbrugsskole ved Odense.

Sanja Samodi, Ansvarlig for Forårsmødet

foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Forskningsudvalget
Vi er i fuld gang med planlægning af YODAs forskningskursus til efteråret. Har du idéer eller input er du 

meget velkommen til at kontakte forskning@yngreortopaedkirurger.dk

Casper Dragsted, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkirurger.dk



Månedens artikel
Nonoperative management of displaced olecranon fractures in low-demand 

elderly patients

Duckworth AD, Bugler KE, Clement ND, Court-Brown CM, McQueen MM. Nonoperative 

management of displaced olecranon fractures in low-demand elderly patients. J Bone Joint Surg 

Am. 2014 Jan 1;96(1):67-72. doi: 10.2106/JBJS.L.01137. PubMed PMID: 24382727.  

Resumé 

Studiedesign: Retrospektiv journal og røntgen gennemgang

Level of evidence: IV, Case-series 

Metode: Via en lokal prospektiv database identificerede forfatterne 61 patienter (+60 år) over en 16 årig 

periode med en isoleret displaceret Mayo type 2 olecranon fraktur, der var blevet konservativt behandlet. 

43 patienter blev inkluderet til korttids follow-up resultater, der fandtes i journalerne. 18 blev ekskluderet, 

hvoraf 3 pga. bopæl, 4 var døde og de sidste 11 havde insufficiente data. 23 patienter var tilgængelige for 

langtids follow-up (resterende var døde) vha. spørgeskema eller telefoninterview.

Resultater:  Korttids follow-up var ca. 4 måneder efter frakturen, hvor der fandtes en gennemsnitlige 

Broberg og Morrey score på 83 point (max 100), og 72 % af patienterne havde et godt eller fremragende 

selvrapporteret outcome. Langtids follow-up var ca. 6 år efter frakturen, hvor man fandt en DASH score på 

2,9 point, Oxford Elbow Score på 47 point (max 48) og 91 % var glade for deres resultat.

Konklusion: Der er tilfredsstillende resultat ved konservativ behandling af dislocerede olecranon fraktur 

hos ældre med lavt funktionsniveau.

Røntgenbillede 6 måneder efter ulykken. Patienten havde 3 år efter follow-up et fremragende resultat.



Bjarke Viberg, Ph.d., fase 2, OUH

Ekspertkommentar

”There is a fracture – I need to fix it”

Artiklen er en understregning af, at dette langt fra altid er tilfældet – også ved frakturer vi normalt synes vi 

skal osteosyntere – nemlig dislocerede intraartikulære frakturer.

Konservativ behandling, især hos de ældre med lavt funktionsniveau, er ofte - som her - en mulighed med 

overraskende gode resultater.

Det er også en understregning af det ofte meget mangelfulde evidensgrundlag vi opererer på – det er 

sjældent at operativ kontra konservativ behandling er sammenlignet i store gode kliniske studier og 

konklusionen er ofte - ligesom i denne artikel: ”Additional work is needed”.

Hvem der så ikke skal opereres er et åbent spørgsmål og hvad det konservative regime skal bestå i, er 

usikkert, men tidlig mobilisering (efter f.eks. 2 uger i gips) synes oplagt, da målet ikke er ossøs heling.

Lasse Bayer, Overlæge i Traumesektionen, ortopædkirurgisk afdeling, Hillerød Hospital

YODA lokalt

Øst

Så fik vi afviklet fredagsbar i øst. Det var, 

trods et noget sparsomt fremmøde, 

enormt hyggeligt og meget inspirerende 

at høre om Jacobs vikariat i Grønland. 

Det hersker ingen tvivl om, at vi 

selvfølgelig gentager successen. Næste 

fredagsbar bliver fredag d. 12. juni. Så 

sæt allerede kryds nu.

Kursus i kirurgiske adgange

Der er fortsat pladser på kursus i 

kirurgiske adgange d. 16.-17. april på Panum Instituttet og på skadestuekurset d.28-29. april på Bispebjerg 

Hospital. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så tag din bedste kollega-ven i hånden og tilmeld jer disse 

fantastiske kurser. Tilmeldingen er åben på hjemmesiden.

Skadestuekursus

Skadestuekurset Øst, som i år afholdes på Bispebjerg Hospital, er åben for tilmelding.

Endvidere et STORT held og lykke til de af jer, som søger hoveduddannelse i øst i denne omgang. Vi 

krydser fingre!

Regionsansvarlig i Region Øst er Christian Fagernæs

oest@yngreortopaedkirurger.dk



Nord

Skadestuekursus 
Er overtegnet.

Regionsansvarlig i Region Nord er Sarah Freund

nord@yngreortopaedkirurger.dk

Syd

Regional Interessegruppe for Ortopædisk Traumatologi - RIOT i SYD:

 "Suprakondylære frakturer hos voksne, osteosyntese/protese og caput radii frakturer" 

ved Lars Henrik Frich.

Tidspunkt og sted: Torsdag den 19. marts kl 16.30 i Odense, ortopædkirurgisk konferencerum, OUH.

Tilmelding til Michael Brix på michael.brix@rsyd.dk

VEL MØDT!

Skadestuekursus 
Del 1, 23. marts 2015 fra kl 17.00-21.00
Del 2, 26. marts 2015 fra kl 17.00-21.00.

Tilmeldingen er åben på hjemmesiden.

Regionsansvarlig i Region Syd er Julie Erichsen

syd@yngreortopaedkirurger.dk

Andre spændende tilbud

Kursus i ikke-tekniske færdigheder for ortopædkirurger i region øst

Se dette gode og gratis tilbud i træning af ikke-tekniske færdigheder på operationsstuen gennem 

simulation og øvelser på Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Herlev.

Kurset består af to dage med nogle måneders mellemrum og simulationerne foregår i rigtigt OP-stue setup 

med operationspersonale som medkursister. Du får et godt indblik i dine egne evner inden for 

situationsbevidsthed, kommunikation og samarbejde, beslutningstagning og lederskab og hvordan det 

påvirker resten af teamet på OP og hvilken indflydelse det har på patientsikkerheden på operationsstuen.

Kurset udbydes til intro, prækursister og HU del 1 og 2 for læger, der er ansat i Region H og Region 

Sjælland.

Tilmelding via følgende link:

19. maj og 1. september:

https://www.evaluer.dk/NLI_courses.asp?RegionID=4&CT=1532&CGR=9



Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse inviterer til symposium

"Uddannelseskultur: et formbart redskab?" - se vedhæftede program

Mandag den 16. marts 2015 kl. 12.30 - 16.45

 Sted: Vejle Sygehus; Auditoriet ”på Bjerget”

Vært: Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Deltagelse er gratis for medlemmer - pris for øvrige er 300 kr. 

Du kan tilmelde dig allerede nu her:

Online tilmelding via www.dsmu.dk

www.yngreortopaedkirurger.dk

mail@yngreortopaedkirurger.dk


