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17:30

-

17:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent, godkendelse af referat 

fra sidste møde. 

Dirigent: Sarah, Referent: Jacob

FU 

17:45

-

19:00 

2.0 Siden sidst 

FORTE og EFORT-kongressen, evt. deltagere fra 

bestyrelsen? 

Forespørgsel fra DKOU (tysk konference i ortopædi. 

Vil YODA sende 1-2 rep. Til at fortælle om 

uddannelsen til speciallæge i Danmark. Vi vil gerne 

sende 2 afsted. (Jacob og Christian). 26. oktober i 

Berlin. Ca. udgift 2-3000kr. Vi regner med 

erfaringsudveksling og networking bliver det vi 

tager med hjem derfra. 

Nyhedsbreve, hvor er indlæggene fra de forskellige 

udvalg? 

Forespørgsel fra Amandus Gustafsson om at få 

udleveret private e-mail adresser på YODAs 

bestyrelse mhp. At lave en needs assesment 

undersøgelse på landsplan om behovet for 

simulationstræning inden for ortopædkirurgi. 

Det må han gerne! 

Møde med DOS bestyrelse i august i København. 

FU 

Casper 

2.1 Forårsmøde 

Evaluering og regnskab 

Underskud på 48.384. Rammer i forhold til budgettet. 

Det diskuteres hvad årsagerne er og især manglende 

indtægter fra industrien har været af betydning. 

Hvordan kan vi gøre det bedre næste år?: skal vi 

skifte venue? Christian har undersøgt det tidligere 

og det bliver nok ikke billigere end Dalum kan gøre 

det.  

Eske foreligger desuden resultatet i UDDU. Hvordan 

foreslår UDDU at vi fremover håndterer industriens 

tilstedeværelse. Skal de være der begge dage? Kun en 

dag?    

Vi skal gerne selv stå for al kontakten med 

industrien.  

Skal vi skifte dage til tors/fredag? Sætte 

deltagergebyr op?  

Endags-arrangement: skiftevis øst/vest. 

Workshops: Der er blevet spurgt til højere niveau af 

osteosyntesekursus. Akutte kirurgiske tilstande fik 

Eske og 

Casper 
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god ros! 

Emner for næste års workshops 

� Avanceret osteosyntese 

� Rygkirurgi 

� Basal osteosyntese 

� Meet the experts 

� UL 

� Akutte kirurgiske tilstande 

� Fod/ankel + forfodskirurgi 

� Præoperativ optimering af pt + lejring + 

anæstesi 

� Tumor + adjuverende behandling 

� Marvsømning 

� Sportstraumatologi 

� Wet-labs (Arthrex) 

Tidsplan for forårsmødet 

Fælles foredrag og afkortet program for lørdag? 

Behøver måske ikke at vare til kl. 16? Basal 

osteosyntes udnytter hele tiden! 

Eventuelt en fælles afslutning på programmet? 

Plan for sponsorater: Se ovenstående.  

Evt: Deltagergebyr skal være mere enkelt udformet. 

All-or-nothing koncept.  

Invitation af foredragsholder: – udenlandsk? – Vil 

DOS betale dette? 

 2.2 Forskningsudvalget 

Foredragskonkurrence DOS 

Bedømmelsesudvalg og kriterier (sud.med. og 

introlæger) er klar. 5 abstracs udvælges. Torsdag 

over middag til DOS. Vinder afsløres til 

Gallamiddag. Vinder 5000 kr. Chairman ikke besluttet 

endnu? 

Webinar-status 

Under stadig udvikling. Endeligt program er gerne 

klar i slutningen af juni måned. Tilmelding deadline 

september. Kurset er gratis. Max antal 15.  

Julie 
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19:00

-

19:45 

Middag

19:45

-

21:00 

2.3 Uddannelsesudvalget 

Afholdt første møde.  

3 nye medlemmer, inkl Katrine �

Har taget hul på et større projekt om 

introuddannelsen. Der kommer et oplæg til DOS-

kongressen.  

Næste møde indenfor en måned. 

DOS rekrutteringsudvalg.  

Har ikke afholdt første møde endnu. Udkast er sendt 

ud. Skal vi ikke have 2 YODA medlemmer her? – 

arbejdskraft. 

Evt. en videopræsentation af specialet. Vil DOS 

betale for en sådan. Vi har masser af fora hvor en 

sådan kunne vises.  

Eske 

2.4 Kursusudvalget 

Afholdt i alt 4 x Ledundersøgelses kursus i 

samarbejde med SAKS, 3. sem. Stud.med’er 

Afholdt i alt 1 x Skadestuekursus (2-dage) i 

samarbejde med SAKS, 6. sem. Stud.med’er 

Vi kan ikke levere gratis undervisningsmateriale til 

disse kurser. Hvis vi både leverer undervisere og 

materiale skal der også være et deltagergebyr.  

Indhold/materiale til ovenstående er udarbejdet af 

kursusudvalget. Disse forventes gentaget til 

efteråret og anses for værende en god platform for 

YODA at integrere sig med de studerende og 

introducere dem for 

Foreningen / Ortopædkirurgien. 

Der er aftalt indtil videre at læge Jacob Mortensen 

(Herlev) vil stå for afholdelse af SAKS kurser i 

fremtiden, herunder finde undervisere og stå for den 

løbende kontakt til SAKS mhp. datoer og øvrige 

praktiske detaljer. 

Kurserne vurderes ligeledes klare til at blive 

udbredt på landsplan, evt. igennem regionale 

repræsentanter, som kan kontakte deres lokale SAKS 

forening og lægge op til lignende arrangementer. 

Udgangspunktet må være et ledundersøgelseskursus i 

samarbejde med SAKS. Vi skal ikke slippe YODA-islæt 

på dette. 

Ledundersøgelseskursus i forlængelse af 

Magnus 

Christian 

tager 

kontakt 

til 

Magnus
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skadestuekurset har i lang tid været et ønske fra de 

studerende/KBU. Kan vi få dette op at stå? 

PORTOS og SAKS – samarbejdet skal måske koordineres 

bedre?

2.5 Rekruttering Christian 

2.6 Regionerne 

SYD: 

Aflysning af skadestuekursus for 2. Gang 

Kurserne skal ligge så de passer med KBU start. Gå 

mere efter afdelingsledelserne.  

Prøver at få ledundersøgelse op at køre med SAKS 

Odense.  

Regionsmøde for ”Forskning og Uddannelse” flyttet 

til efter sommerferien 

Reklame for posterpræsentationsaften sendes ud 

snarest 

Fredagsbar til efteråret (efter generalforsamling), 

muligvis med ultralyd eller idrætsmedicin 

ØST: 

Kursus i kirurgiske adgange ØST afviklet med stor 

succes – endnu engang. Undervisere: Christian 

Sørensen Ovl Holbæk, Peter Søndergaard Køge, Peter 

Max Køge, Christian Fagernæs Herlev. Vi tager en 

tørn mere (med formanden på sidelinjen næste år?)JA. 

Næste kursus har vi allerede planlagt til 23.-24. 

marts 2017. 

Næste torsdagsbar afholdes efter sommerferien d. 15. 

september hvor Michael Schultz, kursist på Herlev 

Hospital, kommer og fortæller om sit job og sin 

uddannelse i eftersøgnings- og redningstjenesten hos 

SAR-indsatsen. OBS datosammenfald med webinar. 

Implementeringen af Sundhedsplatformen kræver enorme 

mængder tid for superbrugere. Emnet er bragt op i 

Det Regionale Uddannelsesråd; obs for 

tidsrøver/uddannelsesrøver for uddannelseslæger. Der 

er, i rådet, mange meninger for og i mod at 

uddannelsessøgende læger skal bruge for meget tid 

som superbruger. De fleste synes det er en dårlig 

idé. Måske vil de lade det være point-givende at 

være Sundhedsplatform-superbruger og evt også (blot) 

Sundhedsplatform-slutbruger i HU-ansøgnings-

sammenhæng. 

Det er uhensigtsmæssigt at læger under 

Jacob 

Rasmus 

Christian 
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ortopædkirurgisk uddannelse under kortere ophold (fx 

introduktionsuddannelse) skal bruge tid på dette. 

Dette kan komme mere på tale ved længere ophold. 

Tidsforbrug i sig selv på sundhedsplatformen bør 

ikke være pointgivende.  

UT synes, at årets Forårsmøde var en stor succes. 

Gode og relevante emner fredag med sjove indlæg. God 

middag og fest og fedt med fri bar.  Dog elendig 

velkomstdrink – men så var det godt, at de solgte 

Jim&Tonny. UT stemmer for at lørdagen til næste 

Forårsmøde (hvis vi kører samme konstellation som i 

år) kortes ned således, at vi slutter kl. 13 (evt. 

kl. 14); Man er sent hjemme i Kbh, når man først 

kommer afsted kl 16+. Se ovenstående. 

Nord: Oplæg om antebrachiumfrakturer + fredagsbar.  

Skadestuekursus i september. 

HU: 11 ansøgere til 6 stillinger. 10 kaldt til 

samtale. Spændende at der i denne omgang også ses 

stor interesse fra ansøgere fra Øst. 2 af 

stillingerne gik faktisk til kollegaer fra Øst. 

2.7 Web og nyhedsbrev 

Det kører � Husk kalenderen – for Søren da. 

Intet nyhedsbrev i juli. 

Katrine 

ALLE 

21:00

-

21:30 

3.0 Evt. Vi fastholder af afholde et ekstra 

bestyrelsesmøde i umiddelbar tilknytning til 

forårsmødet. F.eks. medio juni.  


