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Tid Punkt Emne Ansvar

17:30

17:45

1.0 Formalia

Valg af dirigent og referent, godkendelse af referat fra sidste møde.

 Referat sendes ud til bestyrelse senest 3 dage efter mødet og skal 

været godkendt og foreligge på hjemmesiden efter 14 dage. 

Skrives ind i hvidbog for FU. Vedtages

Dirigent: Casper Dragsted

Referent: Rasmus Mikkelsen

FU

17:45

19:00

2.0 Siden sidst

- Resumé af internatmøde med DOS på Hotel Sixtus 20. januar 

2016.

Der er lagt op til mere samarbejde YODA og DOS imellem. Der 

blev lagt op til at DOS og YODA holder møde minimum 2 x årligt. 

DOS er ikke interesseret i, at der skal være en YODA 

repræsentant i DOS bestyrelsen. YODA har ikke lyst til at være en 

fraktion af DOS. Vi blev inviteret til at få del i arbejdet i 

kvalitetsudvalget. Der var stadig lidt bekymring over at YODAs 

bestyrelsesposter fortsat er på valg hvert år. Vi ændrer intet 

endnu, men vil diskutere det ved internatmødet til forårsmødet.

Rekruttering: YODA gav udtryk for at vi ikke synes at det er YODAs

ansvar at rekruttere alene, men vi vil meget gerne hjælpe. Der var 

et indtryk af at DOS var enig om at vi skulle samarbejde. DOS ville 

tage kontakt til kliniske lektorer og uddannelsesansvarlige og gøre 

noget mere. DOS ville komme med en strategiplan om 

rekruttering, da den ligger prægraduat og ikke postgraduat.

Introduktionsuddannelsen: YODA arbejde i uddannelsesudvalget 

med et oplæg til at opdatere og videreudvikle kravene til 

introduktionsuddannelsen. Der er lidt forskel på regionerne. De 

formelle krav til operativ erfaring er på ingen måde svarende til 

godkendelse eller kvalificerer til hoveduddannelse. Arbejdet 

bliver taget op i UDDU.

Samarbejde: DOS ønsker at signalerer over for deres medlemmer 

at uddannelsesdagen er DOS’ dag og uafhængig af industrien.

DOS ønsker ikke at dette skal gå ud over YODA. Der var ingen 

garanti for økonomisk opbakning, men de er villige til at se på det 

senere.

FU
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- Referater fra bestyrelsesmøder tilgængelige på hjemmesiden fra 

perioden, hvor størstedelen af nuværende bestyrelse har været 

opgaverne. Der er fint gang i salget, vi er i hvert fald oppe på 3040 

deltagere indtil videre. Casper har lavet tilmeldingsblanketter til 

industrien. Al kommunikation imellem Dalum, UDDU og 

uddannelsesdagen går imellem Eske og Sanja

Kommunikation til industrien går igennem Sarah

Casper, Julie og Christian får endelig liste over undervisere til 

survivalkursus

Budgettet er godkendt af bestyrelsen. Casper retter til på budget og 

invitation til industrien. Casper sender invitationer.

Forårsmødeplakat retter Eske til. Layout skal ligne sidste år. Plakat skal 

være klart i denne uge. De skal printes og sendes ud. Det skal være 

ordentlig udprint. 

Adresser på kontaktpersoner i regionerne skal sendes til Christian S, der 

sender plakater ud til alle afdelinger. Dette er Regionsansvarlige

ansvarlige for

2.2 Forskningsudvalget

1. Status Forskningskursus 30. marts. Stort set planlagt. 5 

tilmeldte, hvilket er for lidt, der skal minimum være 10. 

Yderligere reklame.

2. Kursus i Systematiske Reviews og Metaanalyse. Bliver 

formentlig et halvdagskursus. Muligvis i juni. Der er fundet 

Julie
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undervisere.

3. Forskningskortet. Endnu ikke opdatere, men der er 

kontakter på plads og det vil blive opdateret.

19:00

19:45

Middag Christian

19:45

21:00

2.3 Uddannelsesudvalget

Samme problemer som sidste år med udvalget. Der er ikke mange 

tilbagemeldinger. Der er et møde, der er blevet aflyst. De forsøger igen. 

Projektet er et oplæg til introduktionsuddannelse til dialog i UDDU

UDDU, der bliver set på rekruttering. Vi har fået igennem, at YODA skal 

komme med deres bud på forskningstræning under den postgraduate 

uddannelse, da der er stor forskel på regionerne. Vi har fået 10 min til 

forårsmødet i en diskussionssession. Vi vil gerne aktivere medlemmerne 

omkring hvad de synes et godt kursus er. Ansvarlige for oplæg Casper, 

Eske, Julie, Christian S. Mulige spørgsmål: Hvordan fungerer det i din 

region. Hvor lang tid er det optimalt. Skal det være et tilbud i 

introduktionsuddannelsen, da det er et krav for at komme i betragtning til 

hoveduddannelse. Skal man tilknyttes en mentor. Christian og Eske laver

survey monkey. Session til forårsmødet fremlægges af Casper

Skadestuekursus med hjælp fra lokale ort. kir. Afd., kan kursusudvalget se 

det ske? �

Eske

2.4 Kursusudvalget

- Ledundersøgelseskursus SAKS Odense (Christian)

- Fra kursus udvalg er der kommet styr på de 3 planlagte kurser i 

samarbejde med SAKS i København. Det bliver hhv. 2 gange 

ledundersøgelseskursus og en gang skadestuekursus (over to 

dage).

Ledundersøgelse:

20/4 og 22/4 (1720)

Skadestuekursus:

7/5 + 8/5 (1216 begge dage)

Vedr UL til forårs mødet så har Magnus forsøgt at få et møde på plads 

med Morten Jensen fra SECMA i januar måned, men det er ikke lykkedes 

trods gentagne forsøg pga. sygdom og andre aftaler fra SECMA’s side. Der 

Magnus



Subject: Date of meeting: Page

Bestyrelsesmøde februar 2016 8. februar 2016 4/5

Issued by: Date of issue: Meeting place

Casper Dragsted 28. Januar 2016 Odense

Participants: Casper Dragsted, Katrine Borum, Sarah Freund, Jens Christian Beuke, 

Julie Erichsen, Eske Brand, Jacob Beck, Christian Støttrup, Rasmus Mikkelsen

Tid Punkt Emne Ansvar

har dog været en samtale i begyndelsen af december, hvor de snakkede 

om datoer og indhold, men Magnus vil gerne være sikker på at alting 

bliver klart i god tid så der vil blive arrangeret et møde i næste uge 

forhåbentligt.

Magnus styrer dette. Ellers må han kontakte de andre i bestyrelsen

2.5 Rekruttering

Dækket af andre punkter på dagsorden
Christian

2.6
Regionerne

Øst
1. Karrieredagen arrangeres af Henrik Grønborg og Christian Fagernæs i 

oktober 2016. Vi havde god succes i 2015. Barbara fra Sekretariatet for 

lægelig videreuddannelse sender invitationen til HG og Christian 

Fagernæs.

2. Planlægningen i gang mht Kursus i kirurgiske adgange ØST. Vi venter 

stadig på pris fra Tranum. Arvetager? Måske sidste gang hvor Peter Max er 

med.

3. Skadestuekurset på BBH har god tilslutning af kursister men også 

kollegaer, som gerne vil undervise. Har vi regler for antallet af 

undervisere? Det besluttes, at der max skal være 3 undervisere. Man 

behøver ikke vælge de første, men de mest kvalificerede. Kursusansvarlig 

er ansvarlig for udvælgelse af undervisere.

4. Torsdagsbar 11.feb.: 19 tilmeldte, 18 "måskerer", 7 spiser med (inkl. 

Peter S.). Legendarisk.

Bonusinfo:

5. Søren Schmidt Morgen har fået Thomas Givers plads i 

ansættelsesudvalget. Bør YODA være med til at udpege en repræsentant 

til ansættelsesudvalget i fremtiden? De regionsansvarlige tager med til 

regionsmøderne om YODA skal have en repræsentant med i udpegelsen af 

person i ansættelsesudvalget i fremtiden. Casper kontakter Thomas 

angående, hvordan valget foregik

6. Ort. Kir. Frb. lukker i udgangen af uge 41

Syd

Der er blevet afholdt demonstration af gamma 3 marvsøm med Stryker og 

Lasse Birkelund i Odense 27/2. Der var 13 YODA medlemmer. En hyggelig 

aften. Lasse Birkelund vil gerne undervise igen, evt. om tibiamarvsøm, hvis 

vi skulle have temaaften for nogle i HU også.

Der er indtil videre kun 5 tilmeldte til fredagsbaren, men vi reklamerer lidt 

mere intensivt de kommende uger

Skadestuekurser vil blive afholdt 30+31 marts i Kolding. Er sat op på 

Jacob

Rasmus

Christian
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hjemmesiden og reklameret på facebook.

Lasse Enkebølle Rasmussen vil gerne lave en temaaften om 

posterpræsentation, hvor han holder oplæg i 11½ time og derefter kan 

folk evt medbringe deres egne posters for konstruktiv kritik. Vi er ved at 

finde en dato i maj. Evt slut sommer så det passer med indsendelse op til 

DOS kongressen. Rasmus går videre med det.

Rasmus har forsøgt at høre hvor mange ubesatte introduktionsstillinger 

der er, men tilbagemeldingen har ikke været stor.

Nord

- Resume af det regionale uddannelsesgruppemøde. Status på 

rekruttering i Nord. Der indføres en kørekortsordning for 

operationer. Jacob er med i arbejdsgruppen.

- Artrhrex mobilt wetlab – hvad ved vi om det? – er der nogen der 

har erfaringer hermed?

- Skadestuekursus 9. og 10 marts.

- Afholdt kursus i kirurgiske adgange.

- Torsdagsbarer  ?

2.7 Web og nyhedsbrev

� Gennemgang af hvordan man opretter kursustilmelding og 

henter deltagerliste.

� Procedure ved afbud af kursusdeltager. Sarah og Katrine aftaler 

arbejdsgang, taler med quickpay. Hør med andre betalingskort 

end visakortdankort i forhold til medlemmer, der bor i andre 

lande (hovedsageligt Sverige)

� Der oprettes en suppleant mail til Jens Christian. Dette står 

Katrine for. Jens Christian sender Katrine oplysninger.

� Alle skal redigere deres egne ansvarsområder inde på 

hjemmesiden snarest

� Katrine sender en skabelon for hvordan indlæg til nyhedsbrev 

skal udformes, så vi alle gør det standardiseret. Alle er forpligtede 

til at sende noget til nyhedsbrevet hver måned

Katrine

21:00

21:30

3.0 Evt.

YODA oplæg til forårsmødet: Vores take på et godt forskningskursus


