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Formalia 

 Valg af dirigent (Casper) og referent (Søren). 

 Tilstede: Christian, Casper, Ahmed, Kathrine R, Katrine B, Julie, Sabine, Søren 

 Afbud fra Anders, Pelle, Liv og Lasse. 

FU 

Siden sidst 
NOF møde med de andre nordiske lande (Kathrine). 

 DK Næsten kun repræsenteret v DOS bestyrelsesmedlemmer.  

 Der blev afholdt møde med yngre skandinaviske ortopædkirurger. Kun DK, 
Sverige og Norge var repræsenteret. Der blev bla. diskuteret uddannelse og 
organisering af yngre ortopædkirurger.  

 Der blev bla. diskuteret afholdelse af et fælles yngre NOF symposium til 
mødet i 2020.  

 Der blev diskusteret udveksling mellem skandinaviske lande ift kurser, 
kliniske ophold etc.  

 Til næste møde med DOS skal YODAs fremtidige rolle i NOF diskuteres. Bla. 
penge til at sende en YODA repræsentatant til NOF årsmøde (afholdes hver 
andet år) og/eller forårsmødet. 

 Der findes et referat, der vil blive sendt rundt. 

Invitation til deltagelse i planlægning af DOS kongres 2019 i Vingsted 

 Kongressen skal gentænkes og YODA er blevet inviteret til at deltage i 
udvalgene ”Netværk og sociale medlemmer” og ”PR og kommunikation”. 

o Sabine vælges som repræsentant i netværk-udvalget (Katrine B 
suppleant). 

o Pelle vælges som repræsentant i PR-udvalget. 

 Generalforsamling i YODA 2018 afholdes som sidste år, men med start 30 
min tidligere. Ligger lige oven i posterwalk, men det kan ikke være 
anderledes. 

 Generalforsamling i YODA 2019 bliver afholdt på Vingsted Onsdag. Afventer 
endelig planlægning. 

FU 
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Forårsmøde 
Evaluering af Forårsmødet 2018 

 Mange tilmeldte og kun få medicinstuderende. Skyldes måske at kurset var 
meldt ud i bedre tid og var bedre planlagt. Rigtig godt program med tilbud til 
alle niveauer. UL-kurset skal gentænkes, evt som et bredt idrætsmedicink 
kursus. 

 Sponsorernes rolle i fremtiden 

o Der må sigtes efter et højere niveau for udstillinger. Måske give 
sponsorerne mulighed for 5 mins præsentation som en del af 
formiddagssessionen. Dette kan så være udgangspunkt for diskussion 
ved standene efterfølgende. 

 Afklaring af location fra 2019 og frem 

o Rundvisning på Hotel Svendborg. Stor begejstring og en klar upgrade 
ift Dalum. En merpris på 3-600 kr afhængig af pakke. Der er bred 
enighed om at vi forhandler videre om booking af dette til 2019 og 
2020. Christian og Julie har mandat til at lave en aftale efter 
godkendelse fra kasseren.  

 

Julie 

Web og nyhedsbrev 

 Gennemgang af uddannelsessiden. Alle faste indlæg skal have en dato for 
opdatering.  

 ”Karriere” box slettes.  

 

Katrine 

Middag  

Forskningsudvalget 

 DOS abstract deadline slut 15. Juni. Koordinerer med Ole Rahbeck om at få 
abstracts så tidligt som muligt. Skriver snart ud til "udvalget" hvor man 
forpligter sig til at kunne reviewe med kort varsel. 

 Playlisten til session på DOS er under udarbejdelse. Omfatter indtil nu Ray 
Charles "What I'd say" og Coldplay "The scientist" 

 Webinar i efteråret.   

Søren 

Uddannelsesudvalget 

Liv ikke tilstede 
Karakteristik af HU-læger, hvor langt er vi? 

 JC har udfyldt skemaer for syd runden som aftalt (HU start September).  

 Ahmed tager fat i Casper Folager og forhører om han retrospektivt kan 

Liv 
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udfylde for Nord (HU start September). 

 Intet ønske fra Øst om at deltage i karakteristik. Dette kommer ikke til at ske.  

 YODA går videre med karakteristik for Syd/Nord så Øst kan se at det er en 
god ide. 

Kursusudvalget 
Ikke til stede 

Lasse 

Regionerne 
Nord 

Skadestuekursus 

 Fortsætter jf. årshjul 

 Endelig dato ikke fastlagt, forventeligt i oktober uge 41 

Kirurgiske adgange 

 Stiler mod februar 2019 

 Dato skal ikke kollidere med andre kurser eller A-kurser mhp deltagelse 

Lokal YODA kontakt person 

 Skrevet til alle afdelinger i Nord mhp etablering af YODA kontaktperson. Skal 
fungere som talerør for YODA på lokale afdelinger 

 Kan evt være fungerende UKYL 

Online OP liste 

Anonym online OP liste 

www.one.surgery 

 

Syd 

 Skadestue kursus efter 2018 25.-26. September. 

 Sutur kursus oktober 2018. 

 Røntgen kursus november 2018. 

 Specialernes dag 7. november – Der bliver sendt quiz rundt. 

HU-ansøgere karakteristik, genopslag af to stillinger 

Inspektor besøg OUH 

 Dårlig evaluering ift. uddannelse af HU-læger særligt i form at manglende 
fokuserede sektor-dage. Der arbejdes på at optimere uddannelsen og 
forhåbentligt bliver det bedre. 

Øst 

 Kirurgiske adgange var en stor success. Vi holder fast i at afholde dette en 
gang årligt.   

 Skadestuekursus køres videre uden involvering fra BBH. Afholdes evt i RH’s 
konferencelokale.  

Ahmed 

Kathrine 

Sabine 
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Evt. 

 

 

 


