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Leder

Det er altid rart, når lægers uddannelse 

bliver taget op til diskussion. Senest har 

man i Ugeskrift for Læger kunne læse en 

diskussion vedr. ph.d., hvor der er 

individer, som synes det har kammet 

over med antallet af ph.d. studerende. 

Det er ikke længere elitært og forbeholdt 

de dygtigste. 

Jeg kan godt følge tankegangen, men 

det er tankegang som hører fortiden til. En ph.d. titel kommer på baggrund af arbejde, der gerne skulle 

udmunde i x antal artikler, men det kræver også en mængde kurser typisk sv.t. min. 30 ETCS point. 

Derudover følger der også forpligtigelser med i form af undervisning og andre administrative forpligtigelser. 

Man får derved en UDDANNELSE, dermed også en læge med større kompetencer og bedre indsigt i 

patienters behandling qua at kunne læse litteraturen mere kritisk.

Derudover har man forhåbentlig større pædagogiske evner end før starten på ph.d, så man bedre kan 

undervise yngre kollegaer. Der er ganske rigtigt færre, som rent faktisk laver meget forskning 

efterfølgende, men det kan i mit lille univers ikke være et stort problem at give os mere og bedre 

uddannelse!

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk

Uddannelsesdagen og Forårsmødet 2015

YODA's Forårsmøde er traditionen tro blevet afholdt i Dalum, denne gang 8.-9. maj. Interessen har været 

stigende, og der var over 120 deltagere, hvor af 70 deltog i fredagens festarrangement - billeder fra 

photobooth vil snart være tilgængelige!

Årets "whisky cup" gik til de medicinstuderende, som mødte mest talrigt op, tæt fulgt af Hvidovre Hospital 



med deres 11 deltagere.

Der blev afholdt kurser i skadestue arbejde, basal osteosyntese og ortopædkirurgiske infektioner - 

sidstnævnte med rekordstore 47 tilmeldte deltagere!

Tilbagemeldingerne har været positive, og arbejdet med næste års arrangement er allerede godt igang. Vi 

er ved at udarbejde nye workshops, og vil i den forbindelse undersøge interessen bland vores medlemmer 

- især ønsker fra fase 2 og 3 kursister er varmt velkomne! Hold øje med den kommende undersøgelse og 

få indflydelse på næste års Forårsmøde!

Tak for en fantastisk weekend i Yngre Ortopædkirurgers selskab - og på gensyn til et nyt og spændende 

arrangement i 2016!

Sanja Samodi, Ansvarlig for Forårsmødet

foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk





Nyt fra Uddannelsesudvalget
Tak til alle der kom til uddannelsesdagen og forårsmødet. Det var fedt at se så mange! Det betyder dog at 

Den Gyldne Yoda er tilbage i YODAs hænder. I må så småt gerne tænke på hvem der har fortjent den. Er 

det din fantastiske vejleder, jeres afdeling der har landets bedste uddannelse eller den kollega der altid 

gør noget ekstra for uddannelsen?

Den 1. juni vil I på yngreortopaedkirurger.dk kunne finde vores forslag til hvad en introduktion, som 
nyansat på afdelingen, bør indeholde. Alle kan gøre brug af det, men det er især relevant for alle 
uddannelseskoordinerende yngre læger eller afdelinger der mangler et ordentligt introprogram.

Eske Brand, Ansvarlig for Uddannelsesudvalget

uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Forskningsudvalget

Deadline for abstracts til DOS-kongressen 2015 og YODAs ungdomsforskerpris

Abstract submission http://ortopaedi.dk/abstracts2015/submit_form.php

Den 22. juni 2015 er deadline for indsendelse af abstracts til DOS-kongressen som i år afholdes 21.-23. 

oktober 2015. Husk af krydse af i feltet ”Apply for YODA abstract award”. For at kunne deltage i 

konkurrencen om YODAs ungdomsforskerpris og dermed modtage prisen på 5.000 Dkr, kræver det at 

man ikke har påbegyndt sin hoveduddannelse, er PhD-studerende, PhD, Dr.med. eller speciallæge ved 

deadline for indsendelse af arbejdet til DOS’s årsmøde. Det skal her særligt specificeres, at 

medicinstuderende således kan komme i betragtning til prisen. Se bedømmelseskriterier og 

udvælgelsesproces på http://yngreortopaedkirurger.dk/forskning/yodas-ungdomsforskerpris/

Forskningsaften i Øst

Det har ikke været muligt at finde en dato som passer før vi går ind i sommerferien. Vi afholder et 

arrangement i starten af efteråret. Hold øje med hjemmesiden og nyhedsbrev for nærmere info.

Casper Dragsted, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkirurger.dk



Månedens artikel – Patella instabilitet

Blønd L. Instabil Patella. Ugeskr Læger 2014;176:V10130616

Patella instabilitet er en relativt hyppig lidelse og de seneste 5-10 år er der sket store ændringer i både 

diagnostik og behandling. Som reservelæger lærer vi gerne at reponere en lukseret patellae og se efter 

osteokondral læsion på røntgen. Ved kontrol laves ofte apprehension test og der henvises til VMO (vastus 

medialis obliquus) træning ved fysioterapeut. Det virker for nogle, men hvad er der af muligheder når det 

ikke er nok?I denne statusartikel gennemgås både udredning af tilgrundliggende patologi og 

behandlingsmuligheder målrettet den udløsende årsag. En del af anbefalingerne er nye i forhold til selv 

seneste udgaver gængse lærebøger.Her er en introduktion til den mere specialiserede udredning og til 

behandlingsmuligheder som rekonstruktion af mediale patellofemorale ligament og trochleaplastik. For 

den forskningsinteresserede er det også klart at det er et område med gode muligheder for at finde ny 

viden. Forfatteren til artiklen er Lars Blønd som er både forsker og kliniker og er selv hovedmand bag 

udvikling af den artroskopiske trochleaplastik.

Artiklen er trykt i ugeskriftet 13. april 2015. http://www.e-pages.dk/laege/587/

Sidst på året kommer der en udvidet og opdateret udgave på engelsk i World Journal of Orthopedics.



YODA lokalt

Nord
Temadag i Aarhus

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 på YODA's 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

Fredagsbaren den 12. juni er flyttet!! Det bliver i stedet til en torsdagsbar den 18. juni. Så sæt kryds og tag 

din bedste kollegaven i hånden og kom og mød dine kollegaer fra andre afdelinger i øst.

Rikke Bielefeldt, fase-et-kursist på Bispebjerg Hospital, kommer og fortæller om sit traumeophold på 

Englands største traumecenter, der ligger på Queen’s Medical Center i Nottingham. Med et optageområde 

på 4,8 mil modtager de 4000 traumer årligt. Kom og hør røverhistorier fra en travl hverdag og hvordan du 

selv kan komme afsted.



TID: Torsdag den 18. juni kl. 17:30.

STED: Café AE, Frederikssundsvej 7, 2400 Kbh NV.

Vi starter i kælderen på Café AE. Den første fadøl er på YODAs regning. Vi har kælderen indtil kl. 20:00. 

Der er mulighed for at blive hængende og spise i caféen bagefter.

Tilmelding via YODAs Facebook-side eller til oest@yngreortopaedkirurger.dk. Husk at skrive om du 

ønsker at blive og spise af hensyn til bordbestilling.

Seneste tilmelding mandag d. 15. juni kl. 16.

Alle YODA-medlemmer og andre interesserede er velkommen.

Regionsansvarlig i Region Øst er Christian Fagernæs

oest@yngreortopaedkirurger.dk

www.yngreortopaedkirurger.dk

mail@yngreortopaedkirurger.dk


