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Bestyrelsens beretning for 2014-2015

I dette bestyrelsesår var der en stor udskiftning på posterne i YODAs bestyrelse og ingen af de nyindvalgte 

var i hoveduddannelse. Generationsskiftet er gået godt og de nye bestyrelsesmedlemmer har naturligvis 

skulle finde deres ståsted. Foreningen er styrket og der er nu ca. 350 medlemmer. YODA er blevet en meget 

stærk forening, hvor vi er godt forankret mange steder.

Vi har 2 repræsentanter (Kristoffer Barfod og Marie Fridberg) i ’Arbejdsgruppen til udvikling af A-kurserne i 

hoveduddannelsen i ortopædkirurgi’ , der lige har fremlagt deres visioner til DOS. De har leveret et stort 

stykke arbejde, og det ser ud til, at vi kan forvente langt bedre Akurser i fremtiden. De regionsansvarlige 

sidder med i de regionale uddannelsesudvalg, hvor vi kan være med til at sætte dagsorden regionalt, men 

også nemt trække på erfaringer fra andre regioner til dels pga. det tætte samarbejde i YODA. Vi har gene

relt ikke produceret så mange nye ting, men fortsat de gode takter fra sidst. Der er dog blevet plads til nye 

ultralydskurser og der har været afholdt uddannelsesaften i Århus. Rekruttering har været et fokusområde i 

alle udvalg, hvorfor der bliver foreslået nye vedtægter.

Uddannelsesdagen og forårsmødet gav i år for første gang underskud, da vi manglede sponsorer. Derud

over var den ene workshop ikke så veltilrettelagt og havde for få deltagere. Vi har derfor noget tidligere 

end sidste år gået i gang med lørdagens program, hvor vi har fået input til valg af indhold fra medlemmer

ne. Vi regner derfor at kunne præsentere et overordnet program til DOS kongressen. Dermed har sponso

rerne god til at tilrette deres budget og sætte kryds i kalenderen.

Vi havde i år sat en del penge til side, der skulle bruges til sociale events for medlemmerne. De er slet ikke 

blevet brugt og der er bl.a. derfor et overskud på ca. 31.000,. Der har været overskud alle år, og der er 

efterhånden opbygget en anseelig kapital, og vi håber på, at medlemmerne næste år vil hjælpe med at ar

rangere samt deltage i sociale begivenheder.

Bjarke Viberg, formand for YODA
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Resultater opnået i foreningsåret 2014-2015

Pro-

gram

Område Mål Resultater

Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2015 uddeles for 5. 

gang. Sidste års vinder blev eksponeret i 

lokalavisen.

VOD Går lidt langsomt grundet travlhed. Pilotvi

deoer er optaget, men ikke bearbejdet.

Oplæg til opdatering af Introduktionsud

dannelsen

Udkast til UDDU lavet i forhold til logbogs

ændringer. Øvrige ideer er strandet grun

det regionalle forskelle og manglende mu

lighed for at stille krav til introen.

Afslutning af projekter fra forrige år Alle hængepartier er afsluttet og materialet 

kan findes på hjemmesiden.

Specialernes dag DOS har frasagt sig ansvaret. YODA har 

frigivet ressourcer som kan tages i brug 

mhp optimering af standen. Udviklet en 

”pakke” som regionerne kan gøre brug af.

Forskning Forskningens Danmarkskort Stort arbejde at opdatere kortet, få tilba

gemeldinger. Kortet vil derfor blive opdate

ret med mere generelle informationer.

Forskningskursus Kurset udskudt til februar 2016 pga. for få 

tilmeldinger.

Ungdomsforskerprisen Prisen på 5.000, uddeles under gallamid

dagen torsdag 22/1015 under DOS Kon

gressen.

Forskningsudvalgets sider på YODAs hjem

meside

Fortsat mange brugbare oplysninger. Ny 

side med månedens artikel.

Månedens artikel Nyhedsbrevet indeholder en aktuel artikel 

hver måned som forhåbentlig er relevant 

for yngre ortopædkirurger.

Kursus-

virksomhed

Evalueringer Standardiseret online evaluering skemaer 

er blevet indført til både Skadestue og 

Kirurgiske Adgange kurserne.

Afholdte kurser Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst

Ortopædkirurgiske Adgange

Basal Klinisk Ultralyd

Skulderkursus (1on1)

Forårsmødet: 

Skadestuekursus

Basal Osteosyntese

Ortopædkirurgiske infektioner
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Rekrutte

ring

Etablering af dedikeret og arbejdsomt re

krutteringsudvalg

Arbejdskraften til et decideret udvalg har 

ikke været tilstede og meget af det rekrut

teringsarbejde der er foregået under YODA 

har været på adhoc basis.

Videre arbejde med, og færdiggørelse af, 

reklamefilm for YODA

Et tungt projekt, men der er blevet arbejdet 

på sagen, og nye kræfter er blevet hyret ind 

med de dedikerede midler vi har i kassen. 

Større ”tilstedeværelse” på de danske læ

gestudier og derved højere bevidsthed og 

kendskab til YODA og ortopædien blandt 

lægestuderende

Der er blevet sat ind med større tilstedevæ

relse ved Specialernes dag i alle tre regio

ner, og bygget videre på et, i forvejen godt, 

samarbejde med de studerendes interesse

selskaber.

Etablering af ”undervisning” med relevans 

for studerende, herunder større udbred

ning af skadestuekursus samt evt. ”eksa

mensrelevante” tiltag eller ”lektiecafé”

Der er blevet arbejdet med udarbejdelse af 

nye kurser for studerende og yngre læger i 

skadestuen. Der arbejdes fortsat med nye 

kurser til netop denne målgruppe, i samar

bejde med de studerendes interesseselska

ber.

Struktur

udvikling

Konsolidere organisationen og være direkte 

involverende i ad hoc udvalg med DOS

Demokratisk ledelsesstruktur konsolideret

God mødekultur konsolideret

Enighed omkring YODAs formål og ar

bejdsmetode

Rekrutterings, forsknings, uddannelses og 

kursusudvalgene er aktivt arbejdende

YODA medlemmer i arbejdsgrupper vedr. 

Akurser

Regional 

forankring At styrke vores netværk på tværs af afde

lingerne i alle 3 regioner og optimere kon

taktpersonarbejdet, samt være med til at 

forbedre uddannelsen.

Opdateret kontaktpersonliste september 

2015.

Afholdt torsdags/fredagsbarer med fore

drag.

Repræsenteret YODA i Det Regionale Ud

dannelsesråd.

At få indflydelse på uddannelsen på

regionsniveau gennem repræsentation i de

regionale specialespecifikke råd

YODA har fortsat repræsentanter i det

Specialespecifikke råd i alle regioner.

Sekretariat Sikre stabile forhold omkring Kontingent

opkrævning m.m.

Kontingentopkrævning gennem Lægefor

eningen samt føjet et online betalingsmo

dul.

Økonomi YODA er etableret som økonomisk bære

dygtig organisation

Fast indtægt via kontingenter

Egenkapital opbygget

Medlemmer Alle stud. med. og yngre læger med inte

resse for ortopædkirurgi skal optages som 

medlemmer

350 medlemmer er opnået, hvilket langt 

over det estimerede mål.

DOS Opbygge gode relationer med DOS og mak

simere yngre ortopædkirurgers indflydelse 

Uddannelsesdagen afholdt i ligeværdigt 

samarbejde med DOS
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inden for relevante områder Direkte kommunikation mellem Forsk
ningsudvalget og VU, og mellem Uddannel
sesudvalget og UDDU

YODA udpeget medlem i UDDU

YODA repræsentanter i flere af DOS ar
bejdsgrupper

Forårsmøde Årligt internatmøde for foreningens med
lemmer, med formål at sætte fokus på 
uddannelse, styrke fællesskab og faglig 
viden

2dages møde afholdt med uddannelses
dag, socialt arrangement samt workshops. 
Positive tilbagemeldinger fra deltagerne. 
Udfordringer med kursusarrangører og 
sponsorer

Web og 

nyhedsbrev

Opdatere hjemmesiden i Wordpress Hjemmesiden er opdateret med bl.a. e
værktøjer, uddannelsesmaterialer og links. 

Nyhedsbrev Der er udsendt nyhedsbreve hver måned i 
løbet af året, med pause i sommerferien. 

Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, 
og bruges også aktivt af medlemmerne. 

Uddannelse – kerneområde 1

Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser.

Uddelt uddannelsesprisen ’Den gyldne YODA 2014’ til Overlæge Jacob Stouby Mortensen, ledende 

overlæge Randers. Denne kom i den lokale presse.

YODA repræsentant i UDDU DOS. Marie Fridberg er valgt for 2 års periode 201315. Kommende 

YODA repræsentanter vil være uddannelsesudvalgets formand. Dette vil fremme kommunikationen 

og samarbejdet med UDDU.

Genoptrykt kittelfolderen – YODAs tjekliste til kirurgisk indgreb. 

Specialernes dag: Opdateret YODA rekrutteringsfolder, faciliteret kontakt til industrien som vil stille 

udstyr til rådighed. Der er udarbejdet en pakke indeholdende: En konkurrence inkl. bøger som 

præmie, opdateret ortopæd folder, printet plakater og folder samt beløb til indkøb af slik til stan

den.

YODA stiller med 12 repræsentanter til specialernes dag.

Desværre har vi måtte se aktiviteten i uddannelsesgruppen falde en del. 

Indkøbt kamera til optagelse af VODs. Videoer ikke bearbejdet endnu.

Lavet oplæg til UDDU mhp. krav til logbogen til intro. Øvrige ideer angående introuddannelsen er 

strandet af forskellige årsager. 

Afholdt møde i Århus i håb om at danne bro mellem regionerne og øge de sociale aspekter i YODA.

Alle uafsluttede projekter fra foregående 2 år er afsluttet og lagt på nettet. 

Formand Eske Brand
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Forskning – kerneområde 2

Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere  

Forskningens Danmarkskort er forsøgt opdateret. Men der er få tilbagemeldinger trods gentagne henven

delser til kontaktpersonerne på de enkelte afdelinger. Derfor vil kortet blive opdateret med mere generelle 

informationer om forskningsenheder samt kontaktoplysninger.

Forskningskurset var planlagt til afholdelse i september 2015. Desværre var kun 6 tilmeldte, heraf 4 YODA

medlemmer. Udvalget besluttede derfor at udskyde kurset til februar 2016 hvor kurset igen vil blive ud

budt. Kurset bliver med de samme kvalificerede undervisere og kommer til at foregå i Odense.

Et bedømmelsesudvalg bestående af dele af forskningsudvalget har bedømt 40 abstracts til YODAs Ung

domsforskerpris. De 3 bedste abstracts er nominerede og forfatterne inviteres med til gallamiddagen under 

DOSkongressen hvor vinderen offentliggøres.

Månedens artikel er kommet op at køre. Der har været mange forskellige artikler som har bredt sig ud over 

forskellige områder. Formålet med månedens artikel er selvfølgelig at bibringe ny viden, men i endnu høje

re grad at inspirere til forskningsprojekter og med ekspertkommentarerne at blive bedre til at forholde sig 

kritisk til ny ortopædkirurgisk viden.

I det kommende år vil forskningsudvalget bl.a. arbejde med:

Opdatere Forskningens Danmarkskort med mere generelle informationer om forskningsenheder, 

kontaktoplysninger og deres forskningsområder

Uddeling af Ungdomsforskerprisen

Afholdelse af forskningskurset

Afholdelse af en eller flere regionale forskningsaftener

Fokusere månedens artikel således at disse gøres endnu mere relevante og spændende for YODA

medlemmer og med mere fokus på metode og studiedesign i artiklerne

Ovenstående mål kan kun opnås ved fortsat engagement fra udvalgets medlemmer, fra undervisere og 

samarbejdspartnere. Der skal lyde et stort tak til alle for deres indsats. Tak til alle som har bidraget med 

artikler til månedens artikel og til eksperterne for deres kommentarer. En særlig tak til tidligere ansvarlig 

for forskningsudvalget Dennis Winge Hallager som fortsat lægger et stort arbejde og har gjort overtagelsen 

af posten som forskningsudvalgsansvarlig nem.

Forskningsudvalgsansvarlig Casper Dragsted

Kursusvirksomhed – kerneområde 3

Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger

Kursusudvalget har fokuseret på nyskabelse i år og har påbegyndt det arbejde der gerne på sigt skulle give 

sig til udtryk ved et bredere udbud af faste kurser til yngre ortopædkirurger på alle trin af deres uddannel

se.

Skadestuekurset er afholdt i alle 3 regioner og der har været stor efterspørsel på pladser til kurset hver 

eneste gang. Indholdet har, takket være vores kollegaer på Bispebjerg hospital, gennemgået en grundig 
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revision og er nu blevet opdateret med de nyeste kliniske retningslinier fra Dansk Ortopædkirurgisk Selskab 

(DOS). 

Ortopædkirurgiske adgange har ligeledes været velsøgt i det forgangne år og takket være nye kræfter i 

nord er der allerede nu åbent for tilmelding til kurset i århus, der afholdes i januar 2016. Kurset tilbydes 

naturligvis også i øst i løbet af foråret 2016.

I foråret afholdt vi, i samarbejde med firmaet Secma, for første gang et kursus i basal klinisk ultralyd på 

Hillerød sygehus. Vi har siden fået rigtig meget god feedback på kurset hvorfor vi planlægger at gentage 

dette til YODAs forårsmøde. Kurset træder her ind i stedet for det velkendte skadestuekursus, som udgår af 

det faste program.

I samarbejde med skuldersektoren på ortopædkirurgisk afdeling, horsens sygehus, har vi afprøvet en ny 

kursus model, hvor speciallæger og kursister bliver parret 1on1 med løbende rotation i løbet af en hel 

dag. Dette har givet os blod på tanden hvorfor vi vil forsøge at kopiere ”horsens modellen” indenfor andre 

fagområder i fremtiden.

Vi har nyligt etableret et samarbejde studenterorganisationerne SAKS og Porthos, om afholdelse af kurser 

for medicinstuderende. Vi ser dette som en fantastisk mulighed for at dygtiggøre vores kommende kollega

er samtidigt med at vi introducerer dem for YODA og det ortopædkirurgiske speciale på en spændende og 

inbydende måde.

Vi i kursusudvalget har desuden lagt, hvad vi mener bliver et spændende program for det kommende år, 

der byder på radiologi, sår og rygkirurgi. Særligt radiologien har vi en vision om at gøre til en del af YODAs 

faste kursusudbud, for på sigt at kunne lade denne del udgå fra det alm. skadestuekursus. Her vil vi til gen

gæld kunne fokusere på andre kliniske områder som har været kraftigt efterspugt blandt vores kursister.

Til sidst vil jeg fremhæve det faktum at YODAs kurser kun er mulige i kraft af det store engagement og den 

arbejdsindsats som bliver leveret af vores kursusarrangører såvel som vores underviserne. Derfor et stort 

tak til alle som har bidraget i det forgangne år!

Det har været os en stor fornøjelse at kunne arrangere disse tilbud til jer i det seneste år og vi glæder os til 

at arbejde videre med dem i det kommende år. Har I lyst til at bidrage til arbejdet, så tøv ikke med at skrive 

til os med en god idé eller tilbud.

På vegne af kursusudvalget.

Formand, Magnús P. Bjarnason Obinah
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Rekruttering  Kerneområde 4

Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læge og stud. 

med.

Det nytilkomne ”tidspres” på yngre læger i form af 5års fristen etc., gør at valget af fremtidigt lægespeciale 

i stadig stigende grad er en beslutning der sker i det prægraduate forløb. YODAs rolle som ortopædkirurgisk 

interesseselskab for yngre læger bør således udvides, i endnu større omfang end tidligere, til også at inklu

dere prægraduate medlemmer. Yngre læger som allerede er besluttet for ortopædien er bekendt med YO

DAs eksistens og har således truffet et aktivt valg i deres beslutning om medlemskab, hvorimod lægestude

rende både kan være uvidende om YODAs eksistens, men ikke mindst ubekendt med ortopædiens mange

sidige udfordringer og spændende hverdag.

Der er igennem det forgangne foreningsår blevet arbejdet med følgende under rekrutteringsudvalget;

Specialernes dag er et punkt for YODA hvor vi føler et ansvar for at repræsentere ortopædien, og som følge 

heraf har vi opdateret tidligere rekrutteringsplakater og –foldere som er blevet genoptrykt til anvendelse 

ved regionernes uddannelsesdage. Vi har sammensat en konkurrence med præmie i form af ortopædkirur

gisk lærebog. Indkøbt slik og godter til standene. Etableret aftaler med industrien, således at vi har lidt ma

terialer og udstyr tilstede på standen ved arrangementet.

Der har  igennem flere år været et godt samarbejde mellem de studerendes  interesseselskaber og YODA, 

hvilket er blevet udbygget  yderligere  igennem dette  foreningsår. Blandt andet er der blevet etableret et 

samarbejde om kursus i objektiv undersøgelse af led relevant for den yngre læge i skadestuen. Der er aktu

elt et pågående arbejde med etablering af yderligere kurser, herunder ultralyd, skadestueintroduktion, etc.

Der er i løbet af de seneste foreningsår blevet arbejdet på en film til anvendelse ifm. rekrutterings og ud

dannelsesarrangementer. Det har dog været et lidt tungt projekt og derfor har arbejdet været ramt af da

lende engagement. Bestyrelsen har nu besluttet at  ligge kræfter  i at få færdiggjort filmen og dermed an

vende de dedikerede midler til samme.

YODA arbejder fortsat på udarbejdelsen af en ”frakturapp” til anvendelse for den yngre læge i ortopædien. 

Aktuelt er der manglende arbejde i form af færdiggørelse af teksten til app’en samt de tekniske omkring 

opbygning og programmering. Pågående arbejde.

Der er blevet afviklet flere rekrutteringsrelevante arrangementer i form af skadestuekurser, fredagsbarer, 

kurser,  temaaftener,  foredrag, etc.  som vi håber har båret  frugt på vores medlemstal af yngre  læger og 

ikke mindst studerende.

Ved seneste bestyrelsesmøde er det blevet diskuteret hvorvidt der i YODA er behov eller bund i et rekrutte

ringsudvalg da mange af de arbejdsopgaver som kan placeres under rekruttering,  ligeledes kan placeres i 

andre udvalg. Som det også kan ses af ovenstående liste, er samtlige punkter foregået  i samarbejde med 

andre udvalg i bestyrelsen. Således kan man overveje hvorvidt der er indikation for opretholdelse af udval

get, eller om opgaverne blot skal tilfalde de respektive eksisterende udvalg under YODA.

Rekrutteringsansvarlig Christian Støttrup
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Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning

Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation

I foreningens fjerde år har vi haft udskiftning på en del bestyrelsesposter, så vi var spændte på, hvordan 

overdragelse af poster ville forløbe. Der er udviklet hvidbøger til samtlige poster, som gjorde overgangen 

nem samt er der velvillighed fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe i begyndelsen. Vi er derfor 

glade for, at organisationen synes på plads. 

Der har desuden været en bedre fordeling af repræsentanter fra regionerne i bestyrelsen, hvorved vi har 

kunnet få bedre fodfæste i specielt Region Nord. Herved har forhåbentlig sikret os en god landsdækkende 

organisation fremover.

Regional udvikling

I alle 3 uddannelsesregioner er der afholdt skadestuekurser i både forår og efterår. I region Nord er interes

sen så stor, at deltagerantallet er øget fra 30 til 50 med fuldt optag. Deltagerne er primært medicinstude

rende sidst på studiet. 

Der er tillige afholdt kursus i kirurgiske adgange i Øst, mens kurset er udsat til primo januar 2016 i Nord 

grundet ombygning af Anatomisk Institut, Aarhus Universitet. Til gengæld glæder vi os til at kunne tilbyde 

hele frosne kadaver i Nord fra september 2016. 

Generelt er der lagt vægt på at styrke YODAs netværk, blandt andet ved afholdelse af sociale arrangemen

ter som torsdags/fredagsbarer med fagligt islæt. Der er løbende holdt korrespondance med alle de orto

pædkirurgiske afdelinger på Regionshospitalerne via YODAs kontaktpersoner på de respektive afdelinger. 

Der er arbejdet på at gøre dette samarbejde lettere og mere tilgængeligt via en online applikation med 

tilmelding og opdateringer for kontaktpersoner. 

YODAs deltagelse i de regionale uddannelsesråd har medført, at karrieredagen/specialernes dag har fået en 

større makeover med nye spændende tiltag, som skal sikre rekruttering af de nye læger til ortopædkirurgi

en. Herudover arbejdes der også i de regionale uddannelsesråd løbende på, at tilrettelægge og forbedre 

uddannelsesforløbene for både intro og hoveduddannelseslæger i regionerne. 

Christian Fagernæs, region øst ansvarlig

Sarah Freund, region nord ansvarlig

Julie Erichsen, region syd ansvarlig
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Hjemmeside og nyhedsbrev 

Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter 

Hjemmeside

YODAs hjemmeside drives via Wordpress hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at redi

gere i tekst og billeder. Driften understøttes af Webmasteren som er behjælpelig med at oprette nye sider 

og ændre i menuer o.l.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet  er  den månedlige  direkte  kommunikation  til  medlemmerne.  Igennem  året  har  der  været 

udsendt nyhedsbreve, dog med pause over  sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret om

kring nye tiltag  fra YODA, kurser der kan være  relevante  for medlemmerne,  sociale arrangementer m.m. 

Det er nu gjort muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet ifm. sin indmelding i YODA. Nyhedsbrevene administre

res direkte fra hjemmesiden, hvorfor man nemt kan framelde sig tilbuddet.

Facebook

Facebook  anvendes  fortsat  som  en  opslagstavle og diskussionsplads til medlemmerne.  Vi  har  diskuteret 

muligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på 

det, da det fungerer fint som det er nu.

Savner du noget?

Indholdet på hjemmesiden og  i nyhedsbrevene  lever  i høj grad også af medlemmernes  input. Så, har du 

noget på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? 

Så skriv endelig til os.

Nyhedsbrev og websideansvarlig Morten Jon Andersen

Forårsmøde

Den 8. og 9. maj 2015 afholdte YODA for 4. år i træk et vellykket årsmøde. I alt var ca. 110 personer tilmeldt 

over de 2 dage. 92 yngre uddannelsessøgende ortopædkirurger og 18 uddannelsesansvarlige/overlæger 

deltog. 

Fredag den 8. maj var en fælles uddannelsesdag med DOS og lørdag den 9. maj var i YODAregi med work

shops for medlemmerne. På linje med tidligere år var fokus fagligt såvel som socialt inkl. festmiddag fredag 

aften. 

8. maj: Uddannelsesdagen

På den fælles uddannelsesdag for DOS og YODA, arrangeret af uddannelsesudvalget under DOS, var der 

fællesdiskussion omkring temaet ”Ledende overlæge  barriere eller facilitator for den gode uddannelse?", 

med spændende foredrag ved Jacob Stouby (Vinder af YODAs uddannelsespris 2014), Mads Skipper (For

mand for lægeforeningens udvalg for uddannelse og forskning) og Torben Mogensen (Direktør for Hvidovre 

Hospital). Om eftermiddagen workshops med fokus på uddannelses og produktionsansvar og deltagernes 

egne ønsker om "den perfekte uddannelsesuge".
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Om aftenen havde YODA, traditionen tro, inviteret til festmiddag, som blev afholdt i skolens Cafe, hvor der 

blev serveret grillmad af den lokale slagter “Per Gris”. DJ'en spillede op til dans til de sene nattetimer, der 

blev underholdt med photobooth og sjove indslag ved toastmasterne, og ikke mindst afholdt fremmøde

konkurrence. Sejren (og flasken) gik i år til de medicinstuderende, tæt efterfulgt af hele 11 læger fra Hvid

ovre hospital!

9. maj: YODAs forårsmøde

Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI) havde i år trukker 47 tilmeldinger, med workshopen 

"Ortopædkirurgiske infektioner  har du overblikket?" Hvor under i gennem nogle fremdragende indslag fra 

Klaus KirketerpMøller, Tine Nymark, Klaus Kjær Petersen, Ulrik Kähler og Christen Ravn kom hele vejen 

rundt diagnoser, behandlingsprincipper og ikke mindst faldgruber. Herudover var der mulighed for tilmel

ding til workshops for "Fod ankel kirurgi i samarbejde med Dansk Fod Ankelkirurgisk Selskab (DFAS), ”YO

DA´s basal osteosyntese” med Anders Michaelsen og ”Skadestuekurset”.

Efterfølgende blev årsmødet elektronisk evalueret med generelt rigtig gode tilbagemeldinger. 

Med ny forårsmødeansvarlig, store udskiftninger og bestyrelsen, var det en meget tidskrævende opgave. 

Grundet en sen opstart af planlægningen og strenge restriktioner vedrørende sponsorater fra medicinalin

dustrien, har vi i år desværre ikke fået helt så mange sponsorer som vi havde stillet i udsigt  og er derfor 

allerede nu gået i gang med forberedelserne til næste forårsmøde (2016), i håb om at komme udfordrin

gergøre det til en endnu bedre oplevelse for vores medlemmer!

Industrien ydede støttet efter gældende regler samt med materialer. YODA værdsætter disse essentielle 

bidrag fra Zimmer, Biomet, DePuy Synthes, DJO Globals, SchmidtNephew og Stryker.

Forårsmødeansvarlig Sanja Somodi
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Mål for foreningsåret 2015-16

I det kommende år vil YODA arbejde for:

1. At påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning, herunder deltage aktivt i udvalg 

vedr. forbedring af Akurser samt have et fast medlem i uddannelsesudvalget under DOS. 

2. At få et passivt medlem i DOS’ hovedbestyrelse.

3. At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere.

4. At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger.

5. At rekruttere flere dygtige kollegaer til specialet gennem kurser, sociale aktiviteter og aktiv deltagelse i 

specialernes dag/karrieredag.

6. At gøre YODA vedkommende i hverdagen gennem udvikling af materiale til brug for yngre 

ortopædkirurger.  

7. Sidst men ikke mindst at sætte fokus på det sociale netværk, som var en af hovedårsagerne til, at YODA 

blev stiftet til at begynde med.

Økonomi

Medlemmer

Foreningen har 353 medlemmer mod 315 ved samme tidspunkt sidste år. Der er stadig stor tilgang af nye 

medlemmer. Tilgangen kommer hovedsageligt fra KBU’er og stud.med.’er. Medicinstuderende udgør nu 17

% af medlemmerne i foreningen. At medlemstallet ikke er blevet større skyldes, at vi begynder, at se en 

udvandring af foreningens første medlemmer, hvilket er en naturlig følge af, hvor de er i lægelivet nu.

Økonomi

For foreningsåret 20142015 var der budgetteret med et underskud på 62.100 kr. Det var hensigten at bru

ge flere penge på sociale events og en rekrutteringsvideo. 

Rekrutteringsvideoen er fortsat på teoristadiet, og selvom det er forsøgt at lave sociale events for forenin

gens medlemmer er tilmeldingerne udeblevet.

Forårsmødet gav et underskud på 14.000 kr. fra YODAs side. Dette skyldes hovedsageligt, at vi havde 2 

sponsorer mindre i år. Tidligere planlægning kan forhåbentlig rette op på dette næste år.
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Indtægterne fra kursusvirksomhed er dog meget højere end forventet, hvorfor det samlede overskud i år er 

på ca. 31.633,9 kr.

Regnskab for foreningsåret okt. 2014 – sep. 2015

Regnskab Budget

Indtægter

Kontingent 80.000 90.000

Kursusvirksomhed 112.600 87.500

Forårsmøde 98.050 140.000

Deltagere 44.050 70.000

Sponsorer 54.000 70.000

Andet 376 500

I alt 291.026 318.000

Udgifter

Kursusvirksomhed 51.645,4 105.500

Forårsmøde socialt 40.587 45.000

Forårsmøde fagligt 88.274,88 107.000

Bestyrelse/udvalg 62.674,69 95.000

Administration 16.210,13 27.600

I alt 259.392,1 380.100

Balance 31.633,9 62.100

Kasserer Rasmus Mikkelsen
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