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17:30-
17:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent  

Christian Støttrup diregent, Magnus  Bjarnason: referant. 

FU 

17:45-
19:00 

2.0 Siden sidst 

- Årsplan fra FORTE, mangler referat fra deres GF 

Casper har efterspurgt referat, ej modtaget. 

- Deltagere til EFORT-kongressen fra bestyrelsen 

Katrine Rasch deltager. 

- Økonomi: Kurser må ikke give underskud. YODA støtter stadig 
regionale arrangementer, men tænk over om I behøver at bruge 
hele beløbet. 

- YODA møde med DOS d. 18.01.2017 

Bestyrelsen har givet information omkring YODA 
aktiviteter, herunder forsknings webinar. Der er 
udfærdiget et komissorium omkring rekruttering fra 
DOS’s side dog uden idéer til konkrete tiltag. 

DOS har efterspurgt at YODA koordinerer TKO’er, således at 
YODA holder styr på de perioder hvor den enkelte afdeling kan 
tilbyde et TKO.  

Christian Støttrup og Katrine Rasch vil udarbejde en strategiplan 
samt undersøge om der blandt de kliniske lektorer er interesse i 
at YODA påtager sig opgaven med fordeling af TKO’er i 
regionerne. 

 

YODAs tilbud til industrien ifm. forårsmødet er vendt og 
vurderet i et fornuftigt prisleje. 

 

YODA er blevet bedt om at komme med en vurdering af 

FU 
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hoveduddannelsens længde. 

DOS har ikke diskuteret sagen yderligere, 

og forventer ikke ændring heri. Der udføres 

dog aktuelt arbejde på revidering af målbeskrivelsen til 
hoveduddannelsen. 

DOS har udbedt sig en specifikation af YODAs 

profil, herunder hvem vi henvender os til og hvad vores mål er. 
Dette vil blive diskuteret videre til YODAs internatmøde ifm. 
forårsmødet. 

- Internatmøde 20. april 2017 ifm. forårsmødet 

Der er planlagt workshop i kommunikation med 
udefrakommende underviser (retoriker). 

Der skal tales om YODAs profil, se forrige punkt. 

2.1 Forårsmøde 

Forårsmøde program + plakat 

Der skal koordineres pauser mellem de forskellige workshops, således at 
alle studerende kan mødes i pauserne og interagere med industrien som 
aftalt. 

 

Plakat skal tilrettes, godkendes af bestyrelsen og udsendes med 
nyhedsbrevet i slutningen af januar. 

 

Workshops status 

SECMA har ikke været tilfredse med at skulle betale for at deltage. Krav 
om betaling er fra vores side rejst 1 uge efter at SECMA er spurgt om de 
kan levere scannere til vores kursus og har bestilt scannere til formålet. 
Vi afventer aktuelt endelig tilbagemelding herfra. 

 

YODA bliver enige om at melde samme betingelser for alle. Såfremt 
SECMA ikke vil deltage forsøger vi at skaffe UL scannere fra anden side. 

Julie 
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Katrine Rasch melder tilbage. 

 

Industri invitation uge 2, mangler bandage firmaer, senest tilmelding 
uge 6. 

Invitationer er ikke sendt afsted aht. evt. ændringer efter diskussion i 
dag. Reklame pakker skal sendes afsted sammen med invitation til 
forårsmødet. Der skal heri understreges at støttemidler understøtter 
YODAs forårsmøde og YODAs kursusaktivitet. 

 

BM 20/4 + 21.4 ophold Dalum er på plads 

Der er reserveret værelse til 10 personer fra torsdag til fredag. 
Herudover er der forhåndsreserveret 30 dobbelt værelser og et antal 
enkeltværelser fra fredag til lørdag. Bestyrelsen skal tilmelde sig 
forårsmødet på sædvanlig vis samt evt. workshops de har lyst til at 
deltage i. 

Sidste tilmeldingfrist til forårsmødet skal koordineres med sidste frist for 
bestilling af værelser. Sættes indtil videre til 1. april. 

 

 2.2 Web og nyhedsbrev 

Der arbejdes på ny hjemmeside, udkast er udarbejdet men vurderes dog 
ikke klart til præsentation endnu. 

Der diskuteres tilmelding til forårsmødet. Der skal være reduceret pris 
for medicinstuderende 450kr pr. deltager, 600kr for øvrige medlemmer 
af YODA. 

 

Der er plads til 20 deltagere på UL, 24 på osteosyntese. 

Vi regner med at åbne for tilmelding pr. 16 februar, men vil dog gerne 
sikre os UL kursus før vil tillader folk at tilmelde sig, for derved at undgå 
falsk reklame/salg. 

Plakaten kan dog godt sendes ud 1. februar da vi på hjemmesiden kan 
informere om udskiftning af kursus. 

Der kan evt. etableres et radiologi kursus til erstatning. 

Katrine 
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19:00-
19:45 

 Middag  

19:45-
21:00 

 

2.3 Forskningsudvalget 

Update på rekruttering til udvalget 

Der er skrevet til 25 PhD studerende som er informeret om at de er 
tilmeldt forskningsudvalget medmindre at de siger fra. Mange har 
svaret positivt tilbage herpå. Der savnes dog kontaktoplysninger på 
forskere i Jylland. 

 

Forslag om forsknings-forum enten på Facebook og/eller face-to-face 
(forsknings café). Tanken er at mødes uformelt og diskutere protokoller 
/ idéer til forskning og modtage feedback på både sprogligt og fagligt 
indhold. 

 

Der oprettes en YODA Forskningsgruppe på Facebook til almen 
diskussion og spørgsmål/svar til udvalget. 

 

Dato for første 2-dages webinar (basic) bliver Onsdag d. 1. Marts og 
Onsdag d 8. Marts. Ændring af "Forskningskursus" på hjemmesiden til 
webinar. 

 

Der skal åbnes for passiv deltagelse til 50 mennesker, kun ”tale/skrive” 
rettigheder til de første 20 personer. 

Kursister fra tidl. forsknings webinar har udbedt sig material fra kurset. 
Materialet tilrettes efter kurset og core-slides kan lægges ind på 
hjemmesiden til frit brug. 

Søren 

 2.4 Uddannelsesudvalget 

Første møde afholdt  i udd. udvalget den 17.1 

Udvalget har modtaget en skabelon mhp. feedback til det udvalg der 
skal arbejde med revision af speciallæge uddannelsen. Næste 
udvalgsmøde ligger d. 9 februar. 

Eske 
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Der laves en survey og udsendes til vores medlemer mhp. inddragelse 
ifm. vores foreslag til revisionen. 

 

Skal vi lave en opgørelse som DASAIM, evt høre DOS?  

 

Anæstesiologisk selskab (FYA) har udarbejdet en oversigt over 
hoveduddannelses stillinger i DK, ansøgere og deres kvalifikationer, 
udgivelser etc. YODA vil i samarbejde med UDDU forsøge at udarbejde 
en lign. opgørelse. 

 

Den gyldne yoda på forsiden? 

 

Ønskes profileret på forsiden af vores nye hjemmeside. 

 2.5 Kursusudvalget 

1. Status på kursus udvalg, invitationer sendt, positive 
tilbagemeldinger fra SAKS kbh, SAKS orto Århus og PROTOS, 
første møde bliver i marts 

 

Der er bestyrelsesmøder i ovenstående foreninger i februar, hvor der 
vælges repræsentanter til første møde. 

 

Der er forsøgt kontakt til Odense som dog ikke har svaret tilbage. 
Christian oplyser at der er kommet ny bestyrelse. 

 

2. Secma og forårsmødet, de bruger ca. 10000 kr. på at stille 
scannere til rådighed og synes det er urimeligt at de skal betale 
sponsorat. Hvad gør vi? Kan vi evt. Tilbyde rabat? Kender vi 
andre vi kan kontakte? (jeg sender vores mail korrespondance 
til bestyrelsen forud for mødet) 

 

Kathrine 
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3. Status på rtg. Kursus i Region Syd 

 

Afholdes lørdag d. 8/4 i syd. Planlægges på sigt både basic og advanced 
kursus. 

 

4. Status sutur og brandsårs kursus region H og region Syd 

 

Afholdes i øst og i syd, formentligt i maj måned. 

2.6 Rekruttering 

 

Christian 

2.7 Regionerne 

Nord 

Fastsat dato og emne for næste fredagsbar. 24. marts.  

Planlægges uformelt i stakladen med 1 gratis øl/drink. 

Tilmelding foregår på facebook event oprettet til formålet. 

 

Kursus i kirurgiske adgange forventes til foråret. 

 

Der er ikke status på kurset på nuværende tidspunkt, vi aftaler at der 
tages kontakt til Sarah som tidligere har stået for kurset. 

 

Syd 

Bjarkes post i hoveduddannelses udvalget overtages af Jens Christian 
Beuke, skaestuekursus afholdes I marts, der afholdes radiologi kursus 
april måned(se tidl. punkt). 

 

Der afholdes uformelle arrangementer for Intro- og HU-læger, 
understøttes af økonimisk af YODA. Planlægges evt. fremtidigt i 
forlængelse af faglige arrangementer. 

Tina 

Jens-Christian 

Jakob 
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Disse skal formidles sufficient til alle relevante deltagere. 

 

Øst 

-Har været i dialog med Eske om at udføre et Hoveduddannelses-
oversigt som yngre anæstesiologer har lavet som f.eks.:  
http://www.fya.nu/karakteristik-af-hu-ansoegerne-efteraar-2016/ 

 

 -Der kommer nyheder fra uddannelsesrådsmødet fra d. 18/01. Her 
bliver der bla talt om hvem der skal være ansvarlig for karrieredagen på 
Panum, siden at Henrik Grønborg måske trækker sig, og tidligere var 
primus motor herfor. 

Annika Winther overtager opgaven, YODA deltager. 

 

 -Skadestue kursus, kirurgiske adgange + torsdagsbar reklameres på FB 
og i kommende nyhedsbrev, og tilmelding vil åbne primo Februar. 

Torsdagsbar afholdes i maj måned. 

 

Der er diskuteret i region øst at ansøgere med erfaring ikke skal 
forfordeles ifm. ansættelse i intro-stillinger. 

 

Der betragtes problematisk at der skal stilles lighedstegn ml. erfarne og 
ikke-erfarne ansøgere til intro-stillinger. Dette da ansøgere skal have 
mulighed for at kvalificere sig og konkurrere om de uddannelsesstilling 
der udbydes. 

 

RIOT ønsker reklame for deres arrangemeter 

 

Dette gøres på vores hjemmeside. 

21:00-
21:30 

3.0 Evt. 

Der aftales at kurser gerne må generere overskud, dette behøver dog 
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ikke være stort, forventligt ca. 50 kr/kursist. 

 


