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17:30-
17:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent  

Casper er dirigent, Søren er referent. 
Til stede: Jens Christian, Julie, Kathrine, Pelle, Jacob, Eske 
Fravær: Tina, Christian, Magnus, Katrine (Med på Skype) 

FU 

17:45-
19:00 

2.0 Siden sidst 

Opfølgning på slogans fra internatmøde 

Ingen har testet slogans på kollegaer. Stadig stor tilfredshed med 
slogans i bestyrelsen. Vi giver alle endnu en chance for at prøve slogans 
af og tager en endelig beslutning til næste møde 
 

Godkendelse af tekst om YODAs profil (se vedhæftet i boxen) 

Udkastet udarbejdet med udgangspunkt i den fælles analyse af YODA 
fra internatmødet.  
Udkastet diskuteres og revideres. Casper vil udsende en endelig version.  

Økonomi og generalforsamling 

Regnskab kan ses i box’en.  
Forårsmøde genererede et underskud på 17.000 kr. Primære ikke-
budgetterede udgifter var omkostninger til udenlandsk gæsteforelæser, 
øget kørselsrefusion samt uoverensstemmelser for værelse-fakturering.   
 
Diskussion af niveauet for udgifter i forbindelse med generalforsamling 
der udgør næsten halvdelen af YODAs årlige udgifter. Sidste år var der 
en betragtelig del, der ikke mødte op trods tilmelding. Dette udgjorde 
en ekstraudgift på ca. 10.000 kr.  
 
Der er enighed i bestyrelsen om at nedskalere begivenheden. FU vil 
arbejde yderligere med dette, men der tales om at afholde GF på SAS 
Radisson efterfulgt af socialt samvær for deltageres egen regning.  
 
 

FU 

2.1 Forårsmøde 
Evaluering fra 2017, Spørgeskema 

Julie 
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Generel tilfredshed med mødet.  
Værd at bemærke at en overvægt at respondenter foretrækker Fredag 
fremfor Lørdag. (Kun 48 respondenter). 
Ved forrige BM aftalte vi Lørdag den 5. Maj. Den primære årsag til at 
flytte FM var, at vi håbede at øge deltagerantallet. Eftersom dette ikke 
lader til at være tilfældet (og der er vægtige grunde til at gøre det 
Fredag) aftales ny dato for FM: Fredag den 4. Maj 2018 

 

Næste års placering 

Julie vil gerne arrangere FM igen i 2018.  

Der diskuteres ny beliggenhed: 

Få benytter muligheden for at overnatte.  

Det ideelle ville være at location skiftede beliggenhed en gang imellem.  
Der er stemning for at forsøge at afholde FM 2018 i København (eller i 
nærheden). Der opfordres til at bestyrelsens medlemmer indhenter 
tilbud. Deadline er Fredag den 23. Juni hvorefter, der skal tages en 
beslutning.  
Med mindre noget meget interessant dukker op er der stemning for at 
holde fast i Dalum, hvor budgettet er kendt og efterprøvet.  
 
Krav til ny beliggenhed: 
Et lokale til 80 mennesker 
4 lokaler med plads til 20 mennesker. 
Plads til 5 industripladser 
 
Nuværende Dalum priser pr deltager: 
Dagspris: 355 kr 
Middagspris: 320 (uden drikkevarer) kr 
Overnatning i delt dobbeltværelse: 350 kr/person 

Emner 

 Hovedemne: Rygkirurgi. Fokus på hands-on udredning af 
frakturer og hyppigste rygkirurgiske diagnoser.  

 Workshop emner: Periprostetiske frakturer, Rygkirurgi 
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opfølgning, Ultralydskursus og Basal osteosyntese.  

 2.2 Forskningsudvalget 
 
Webinar i systematisk review 

 Jacob Mortensen har indvilget i at udvikle kurset sammen med 
UT. 

 Arbejder på at Hjalte Würtz (2016 vinder af YODAs 
Ungdomsforskerpris) indleder seancen med sit systematiske 
review om distal radius fraktur. 

Planlagt dato er Onsdag den 22. November 2017 
 
Nyt navn  
Nyt navn til det tidligere “månedens artikel”. Nuværende er 
“interessante artikler”. Spiller ikke. Hvad med “YODA up-to-date”? 
Måske for upræcist? Umiddelbart ingen gode forslag. Søren vil sende 5 
forskellige bud rundt på mail og vi må stemme om det.  
 

YODAS Foredragskonkurrence 

Titel på prisen er “YODA best paper” og beskrives som en 
ungdomsforskerpris. Termet “Foredragskonkurrence” benyttes ikke 
længere.  
Samme review proces som sidste år, men vi er blevet lovet tidligere 
adgang til abstracts.  
Kontakt til Ole Rahbek om adgang til submission site således at review 
kan foregå blindet.  
Mål for review udvalg er minimum 10 personer.  
Vinderen informeres umiddelbart efter konkurrencen og inviteres med 
til DOS middag (betalt af YODA) hvor prisen officielt overrækkes.  
 

Søren 

19:45-
21:00 

2.3 Uddannelsesudvalget 
Status på karakteristik af ansøgerfelt til HU. 
Afventer tilbagemelding fra alle regioner. 
 

Eske 

 2.5 Kursusudvalget Kathrine 



 Subject: Date of meeting: Page 

Bestyrelsesmøde Juni 2017 
12-06-2017 4/6 

Issued by: Date of issue: Meeting place 

Casper Dragsted 29. maj 2017 OUH 
Ortopædkirurgisk Afdeling 
Konferencelokalet 

Participants: YODAs Bestyrelse 

 
 

 

Tid Punkt Emne Ansvar 
Evaluering af kurser gøres vha. Google forms. Kathrine vil forfatte et 
udkast og sende rundt. 
 
Skal kursus aktivitet udgøre en større indtægtskilde? 
Dette er der stemning for.  
Vi bliver enige om at arbejde hen imod kurser for almen praksis med 
fokus på hyppige ortopædkirurgiske tilstande.  Vi må dog inden have en 
grundig diskussion om dette er inden for YODAs medlemmers interesse-
sfære. 

2.6  
Web og nyhedsbrev 

 Den nye hjemmeside er oppe og køre. Vi har overtaget 
domænet www.yngreortopædkirurger.dk og 
www.yngreortopaedkirurger.dk fra Morten Jon. Vi er nu Hosted 
af HostMaster og har it hjælp at MMedia (Michael Andersen) 
Hosting koster ca 1100 kr /år, mens Michael honorees med et 
klippekort, hvor man betaler 6000 kr for i alt 10 timers arbejde 
(Han vil som minimum skulle lave et service tjek af plug-ins 
opdateringer mm en gang om året. Estimeret til at tages ca 15 
min) 

 Der er lavet nye hvidbøger i boxen (oprettelse af event og 
hentning af tilmeldingslister/liste til regnskabet. 

 Det vil fremover i starten kun være webmasteren der opretter 
kursustilmeldinger, da dette nu er blevet noget mere 
kompliceret. 

 I opfordres alle til at oprette event i kalenderen 

 Alle børe have modtaget login mail om oprettelse som bruger til 
den nye hjemmesiden. Obs Tinas mail forkert i box dokument, 
så derfor er tina ikke oprettet endnu. 

 

Katrine 

2.7 Regionerne 
Nord 

Tina 
Jens-Christian 
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Ikke til stede 
 
Syd  

 Stryker vil gerne medvirke til at afholde Torsdagsbar med fokus 
på håndledsfrakturer.  

 Skadestuekursus for skade-sygeplejersker: Afventer 
tilbagemelding. Der er behov for en kraftig revision af kurset.  

 
Øst - Referat fra regionalt uddannelsesrådsmøde. 

 Antallet af introstillinger i region Øst øges fra 34 til 42. 
Kommentar: Det undrer flere at de mindre afdelinger ikke har 
budt ind på introstillingerne mhp at erstatte de uklassificerede. 

 Der blev igen udtrykt ønske fra det regionale uddannelsesråd 
om at YODAs UDDU havde en repræsentant i rådet. Jakob 
refererede til bestyrelsens udtalelse i denne forbindelse og 
denne blev taget til efterretning.  

Jakob 

21:00-
21:30 

3.0 Evt. 
Kontaktpersoner på de lokale hospitaler, status? 

 I øst er der nogenlunde overblik over potentielle 
kontaktpersoner på de enkelte afdelinger. I syd er der ikke 
formelle kontaktpersoner men nem adgang til de 4 
ortopædkirurgiske enheder Aabenraa/Sønderborg, 
Vejle/Kolding, Odense/Svendborg og Esbjerg.  

 Forslag om at udarbejde et forum/idébank om gode 
uddannelsesinitiativer lokalt på afdelingerne som kunne bredes 
ud til alle. Kunne følge punkterne i inspektorbesøget. Evt. 
indsamle oplysninger fra ”godt ratede” afdelinger fra andre 
specialer. 

 Der lægges op til en kampagne på facebook hvor vi beder folk 
komme med gode erfaringer i forbindelse med blandt andet 

Casper 
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morgenkonference. Disse kunne sammenskrives i et 
efterfølgende nyhedsbrev.  

 


