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Tid Punkt Emne Ansvar 

12:00-
12:15 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent. 

o Casper valgt som dirigent – Christian valgt som referent. 

o Tilstede; Tina, Jens-Christian, Katrine B., Søren, Kathrine R., Pelle, 
Magnus, Christian, Casper, Eske. 

FU 

12:15-
13:00 

2.0 Introduktion til bestyrelsesarbejdet 

- Intern og ekstern kommunikation 

o Al ekstern kommunikation foregår igennem FU. 

o Facebookside for bestyrelsen i YODA. 

 Pelle, Katrine, Tina mangler adgang. 

- Box, e-mail og hjemmeside 

o Snak om interne mailkonto og muligheder omkring afsender, 
videresendelse og signaturer. 

o Præsentation af box.com og box-sync. 

o Kort præsentation af hjemmesiden og vedligeholdelse af 
denne. 

- Udfyldelse af habilitetserklæringer 

o Gennemgang af disse og baggrund herfor. Skal udfyldes af 
alle medlemmer af den siddende bestyrelse og uploades til 
hjemmesiden. 

- Refusion af kørsel/kursusudgifter 

o Opdatering af formularen. Medlemmer af bestyrelsen kan få 
godtgørelse for transport til og fra møder. Hvis man har 
andre udlæg kan disse aftales med FU. 

- Visioner og mål for bestyrelsesåret 

o Forskningsudvalget (Søren) har planer om at kontakte alle 
ph.d.-studerende i ortopædien for at opfordre til at løfte 
forskningen og bidrage i udvalgsarbejdet. 

o Kursusudvalget (Kathrine) vil forsøge at få et medlem af 
udvalget fra hver region for derved at lette arbejdet ifm. 
afholdelse af kursusvirksomhed i de enkelte regioner. Evt. 
rekruttere medlemmer af udvalget fra de kursusansvarlige i 
YODAs repertoire. Kontakt til formænd for de studerende 
interesseforeninger. 

FU 

 2.1 Siden sidst 

- Internationalt samarbejde 

o Invitation til FORTE Summit i Lissabon November 2016. FU 
forsøgte at indhente yderligere oplysninger program og 
indhold. Det blev besluttet i samråd med de resterende 

FU 
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nordiske foreninger at der ikke var indhold til dansk eller 
nordisk deltagelse. 

o Præsentation af FORTE Summer School. YODA håber at flere 
vil ansøge og deltage i fremtiden. 

o Præsentation af korrespondance med de andre nordiske 
landes interesseforeninger og muligheden for et fremtidigt 
øget samarbejde om projekter, deltagelse i kongresser samt 
udveksling af viden/idéer/kontakter. 

- Evaluering af generalforsamling 

o Kommentarer fra afholdelse af generalforsamlingen. 
Enighed om at det var et godt sted og gerne samme lokalitet 
til næste år.  

o Forslag om at planlægge en bedre præsentation af 
bestyrelsens forslag til ændringer for derved at give 
medlemmerne bedre indblik i rationalet bag. 

o Enighed om at det var opløftende at der fra salen blev stillet 
spørgsmål og var kritiske holdninger til bestyrelsens forslag 
og oplæg. 

o Evt. indstilling til DOS (FU) omkring tidspunkt for YODAs GF 
og poster-session, hvilket medfører besvær for en del yngre 
medlemmer. 

o Kan der gøres noget mht. medlemmer der tilmelder sig til 
YODAs GF, men ikke møder op. YODA afholdt udgifter på ml. 
10.000-15.000 DKK for medlemmer der ikke mødte op. 

 Skal der indføres brugerbetaling på middagen, 
men holde GF åben for alle. Fx 50 DKK? 

 Reminder 2 uger før med bekræftelse for derved 
at nedbringe udeblivelser? 

- Internatmøde med DOS i Middelfart 18. januar kl 15.00-16.00 

o Kort præsentation om samarbejdet med DOS og invitation til 
bestyrelsens medlemmer. FU og Eske deltager. 

13:00-
13:30 

 Frokost  

13:30-
15:00 

3.0 Forårsmøde (via skype) 

Plan for forårsmødet : 
8.30-9.00- Registrering og velkomst 
9.00-11.30 
Professor Peter Kloen, Amsterdam  
"Mal-and Non-union"- with case discussions. 
ideen er at han holde et "Min karriere"-foredrag og med udgangspunkt i 
hans egen forskning et foredrag med non og malunion. Tilsidst vil der være 
case-discussions med de cases som deltagere har sendt ind på forhånd (4 
stykker som vi har udvalgt evt). Jeg har ikke inviteret ham endnu, men sidder 

Julie 
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med invitationen som Professor Hagen Schmal i Odense gerne vil læse 
igennem for mig inden den sendes, vi skal betale omkostninger for transport 
og så ved jeg ikke "hvad han koster" :-). 
 
11.30-12.15: frokost 
12.15-17.15: workshops 
1. Basal Osteosyntese 
2. UL-kursus 
3. Advanced Ostesosyntese eller skulder/albue ( DSSAK har kontaktet mig da 
de gerne vil bidrage med en workshop, de vil helst lave et kursus med 
ledundersøgelse og cases...har bedt dem uddybe en smule. Bjarke er spurgt 
om han vil være med til at arrangere et advanced kursus med fokus på 
lednære og periprotetiske frakturer). 
 
4. Gipsemetoder mm inden for børneortopædien (lidt mere spændende 
titel) 
19.00-  
Middag 

o Gennemgang af foreløbige program til forårsmødet. 

o Evt. køre basal osteosyntese sideløbende med case- 
ndiscussions da de yngste måske vil føle sig fortabt. Alt. bede 
oplægsholder om at tilrettelægge niveauet efter salens 
kompetenceniveau (studerende til kursist). 

o Præsentation af ovennævnte workshops og gennemgang af 
tovholdere og plan for undervisere. 

 Jens-Christian ansvarlig for basal osteosyntese, hvis 
Sarah ikke ønsker at fortsætte. 

 Kathrine R. ansvarlig for UL-kursus. 

 Julie planlægger advanced kursus med Bjarke 
Viberg og/eller Ulrik Branner. 

 "Børnetraumatologi og konservative 
behandlingsregimer” som ny titel til workshop. Julie 
og Casper som tovholder. 

o Besluttes at deltagergebyr er 600 DKK uanset om man 
ønsker at deltage i middag eller ej. Rabat til studerende på 
150 DKK. Der laves tilmelding til arrangement med tilvalg af 
fest under tilmelding, men dette koster 0 DKK. Tilvalg af 
værelse med afregning via YODA. 

o Julie udfærdiger nyt budget og udmelding til industrien og 
sender til FU. 

 4.0 Web og nyhedsbrev 

- præsentation af forslag til ny hjemmeside forside? 
o Ændringer kommer primært til forsiden, sidenhen resten af 

hjemmesiden. Aktuelt er siden ikke specielt egnet til mobile 
devices, dette vil blive ændret. 

o Der kommer diverse forslag til ændringer. Notater taget af 

Katrine 
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webansvarlig. 
- Brug af klippekort ordning hos M Media til hjemmeside optimering, 

derefter måske overgang til abonnement. 
o Info om aktuelle løsning hvor der afregnes pr. minut anvendt 

servicetid. 
- 3) Ønsker fra resten af bestyrelsen til hjemmeside og webmasteren 

o Som angivet ovenfor. Der er givet diverse forslag fra 
bestyrelsen. 

15:00-
15:15 

 Kaffepause  

15:15-
17:00 

4.1 Forskningsudvalget 

1. Gennemgang af forskningskortet. Bliver det benyttet overhovedet? 
Er det besværet værd? 

a. Stort arbejde at vedligeholde, overgår til at være 
kontaktoplysninger til YODAs forskningsansvarlige som 
herfra vil sende folk videre. 

2. Månedens artikel har været en tung post at administrere for Julie. 
Sparsom interesse fra især seniore læger til at byde ind. Kan den 
evt. erstattes med en mere fokuseret tilgang primært rettet mod 
”high impact” udgivelser. 

a. Ændring til blot at være en artikel i ny og næ? 4 artikler pr. 
år, evt. uden ”ekspertkommentar”. Forsøger at bevare 
aktuelle format. 

3. Forskningswebinar: Grundkurset fortsætter i foråret. Skal vi udvide? 
Evt webinar i systematisk review, basal statistik, brug af 
spørgeskemaer. Andre forslag? 

a. Gentager succesen til foråret. Kan der være ubegrænset 
antal viewere, men begrænset antal aktive deltagere. 

i. Økonomisk evaluering i forskningsprojekter 
sammen med spørgeskemaer. Systematic review 
og search strategies. 

Søren 

 4.2 Uddannelsesudvalget 

Nyt fra UDDU, udkast til kommisorium mhp revision af logbogen 

o Hele den ortopædkirurgiske speciallægeudd. skal under 
revision og Uddannelsesudvalget indsender deres forslag 
inden kommissoriets arbejde begynder. 

Tilbagemelding fra Søren Kold: YODA forberedelse og YODA som rebel. 

o Kommentaren fra Søren Kold diskuteres. Fremover 
fremsendes korte bullet-points til emner der ønskes belyst. 
Når der foreligger emner fra begge parter kan der 
udarbejdes decideret oplæg til dagsorden. Der ligges op til at 
diskutere fremtidigt samarbejde mellem DOS og YODA. 

DOS rekrutteringsudvalg. 

Eske 
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o Forventet opstart af kommissoriets arbejde jan. 2017, men 
der er endnu ikke fremsendt yderligere. Aktuelle materiale 
fremsendes til FU af Eske. 

Plan for uddannelsesudvalgets arbejde 2017. 

o Ønske om oversigt over de forskellige afd. arbejdsopbygning 
og struktur mhp. bedste valg af intro udd. 

Plan for ny udd. ansvalig næste år. 

o Eske forventer ikke at fortsætte på posten, søger nye 
kandidater. 

Kontaktet af Norges næstformand for speciallægeuddannelsen. 

o Ønsker at høre nærmere om den danske speciallægeudd. da 
de er ved at ændre deres egen uddannelsesstruktur. 

Praktisk angående den gyldne YODA præmie. 

o Vinderen kontakter kursusansvarlige når der foreligger en 
kandidat til kurset og aftaler tilmelding. YODA betaler 
deltagelsen for vedkommende. 

Evt bootcamp for introlæger, søgning til DOS fonden? 

o Nationalt kursus fra YODA til alle nye introlæger. 
Velkommen til specialet og need- and nice-to-know i 
ortopædien. 

 4.3 Kursusudvalget 

1. Siden generalforsamlingen 

-gennegået gamle referater, kursus materiale mm. 

o Kathrine har sat sig ind i rollen og historien for posten. 

2. Udvikling/oprettelse af et udvalg 

- Der har det seneste år ikke været et udvalg, det vil være min 
første opgave at prøve at forankre udvalget i alle regioner. 

o Ønsker medlemmer af kursusudvalget fra alle regioner for 
derved at lette arbejdet omkring udarbejdelse og afholdelse 
af kurser. Kathrine ser mere posten som koordinator end 
som primære arbejdshest. 

3. Kommende kurser 

- Radiologi kursus i Region H + syd 

o Vil forsøgt afholdt i begge regioner. Der er kontakt til 
radiologer i Region syd. Evt. med udbredelse til Århus. 

- Suturkursus ved plastikkirurg Region H 

Katrine 



 

 

Subject: Date of meeting: Page 

Bestyrelsesmøde December 2016 10. Dec. 2016 6/7 
Issued by: Date of issue: Meeting place 

Casper Dragsted 25. nov. 2016 Rigshospitalet 
Participants: YODAs Bestyrelse 

 

Tid Punkt Emne Ansvar 

- UL skulder albue til forårsmødet 

 4.4 Rekruttering 

 
 

Christian 

4.5 Regionerne 

Region Nord 

Specialernes dag blev afviklet med succes i Aarhus. De kommende læger gik 
målrettet til stande og nogle havde forberedt spørgsmål på forhånd. Vores 
quiz fungerede godt som trækplaster. 

o Medgivet tips til næste års afholdelse, herunder brug af 
industrien og deres udstyr. 

Fredagsbar forventes afholdt i februar med overskriften ”et anderledes 
lægeliv”. 

Kursus i kirurgiske adgange er fortsat i Jacobs hænder og forventes afholdt i 
april. 

Der er fundet kontaktpersoner på de enkelte afdelinger. Liste opdateres 
snarest. 

HU: Igen 11 ansøger til 6 stillinger, 10 kaldt til samtale. 

 

Region syd 

- Skadestuekursus forår 2017 

o Forsøger rekruttering fra Aabenraa og Esbjerg også. 

- Forårsarrangement med Stryker 

o Planlagt arrangement med volar plade tema. 

- Initiativ til nyt arrangement/dags kursus 

o Arbejder med hvordan man kan øge tilslutningen til YODAs 
fredagsbarsarrangementer. 

Jacob 

Tina 

Jens-
Christian 

17:00-
17:30 

5.0 Evt. 

- Mødedatoer 

o 18/1-2017 kl. 17:30-21:30 på Middelfart Sygehus 

o 20/4-2017 som internatmøde i Odense 

o 12/6-2017 kl. 17:30-21:30 i Odense 

o 4/9-2017 kl. 17:30-21:30 i Odense 

o 18/11-2017 afholdes Julefrokost 

- Brug af YODAs skadestuekursusmateriale til undervisning på 
afdelingerne 

o YODAs skadestuekursusmateriale kan findes på YODAs 
hjemmesiden i pdf version og anvendes til inspiration, men 
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YODA ønsker ikke at udlevere PP materiale. Opfordrer til at 
man henviser til YODAs skadestuekursus mhp. læring af det 
fulde pensum. 

 
 
 
 


