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Tid Punkt Emne Ansvar 

13:00-
13:15 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent (Casper) og referent (Katrine) 

FU 

13:15-
14:30 

2.0 Forårsmøde 

 Industrien 

Der gennemgås hvilke firmaer, der gerne vil deltage. Vi vil 
helst have firmaerne deltager I workshops fremfor blot at 
komme med en udstilling. 

 Foredrag 

Vores 1 hovednavn har meldt fra. Vi har kontakt til Peter 
Søndergaard som måske vil kunne overtage. Henrik 
Grønborg er også positiv overfor at deltage, inkl læger fra 
Traume Centeret/afd U RH. 

Første halve time vil vi gerne have en fra Storebælts ulykken 
til at tale om den. 

Triagerings opgave med mobiltelefon eller som 
borddiskussioner.  

 Workshops starter 12:45 – 17, Basal Osteosyntese til kl 
17:30. 

Basal Osteosyntese, 24 kursister.  

Basal Rtg kursus 

Frakturer omkring albuen/skulder, 24 kursister 

Amputationer/proteseforsyning 

 Videre planlægning 

Vi stiler mod at åbne for tilmeldingen om ca 1 uge. Vi vil 
sende reklamer hver uge på Facebook om de forskellige 
workshops. 

 

Alexander 

2.1 FU 

- Tema til internatmøde – uddannelse  

Et oplæg til et tema kunne være kompetence evaluering.  
 

- Idéer til socialt arrangement ifm generalforsamling 

Sandwich/let mad til GF og bagefter “Drik en kold øl med dine 
yngre kollegaer”/Bordfodblod, pool mm. 
 

FU 
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- Skadestueinstruks med DOT 

Arbejdet er godt i gang og hedder NOMS. YODA sætter sit 
præ på det og er med helt inde i kernen af arbejdet. Vi ønsker 
at det brugervenligt og at den initiale behandling og planen for 
den endelige behandling, da det er det man mangler som helt 
nyuddannet.  

 2.2 Web og nyhedsbrev 

Diskussion af fremtidig struktur af nyhedsbrev (Søren O) 

Fastlagte teamer for nyhedsbrevet, årshjul. Denne laves af Katrine 

Dec: Interview med Gylden YODA vinder,  

Uddannelse, Bestyrelsesarbejdet.  

Katrine 

14:30-
15:00 

 Kaffe og kage  

15:00-
17:00 

 

2.3 Forskningsudvalget 

Evaluering af Best Paper – Kritik, forslag til forbedringer? 

Vi vil gerne lave en lille gemik, så vi skiller os ud uden at det bliver 
useriøst. 

Søren 

 2.4 Uddannelsesudvalget 

Den nye målbeskrivelse: 

            Ny struktur i udvalget – god ting. Der besluttet ny struktur 
for målbeskrivelsen som kommer til at gå igen i både intro og HU.  

            Formatet, 7 generiske kompetencevurderinger, eks 
stuegang, den akutte fraktur, infektions pt, konservativ behandling 
mm. 

            Teoretisk pensum. Der kommer ikke et pensum, men det 
forsøges at inkorporere det i kompetencerne. Men der vil ikke være 
systematisk gennemgang af al teori.    

UDDU:  

            Survey – arbejdsgruppe i YODA/uddannelses-regi 

            Generelle obligatoriske kurser, speciallægeuddannelsen 

            A-kurser, Præ-test, post-test, retention? 

 

Specialespecifikt vejlederkursus/CTC-kursus 

Et sammenhængende uddannelsessystem i ortopaedkirurgien 

          Yodas rolle og repræsentation. Tættere ØST-VEST-relation 

Liv 
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Vi vil gerne tage op med DOS om ens stuktur af uddannelseudvalg, 
uddannelsesråd og pkl’s deltagelse i udvalg. 

 2.5 Kursusudvalget 

 

Dennis 

2.6 Regionerne 

SYD: 

HU: 9 ansøgere, 5 stillinger 

Selv i Odense er intro-stillinger besat sidst 1 stilling , 6 ansøgere 

Ift. "sagen" fra syd tager jeg den med på det næste møde som 
desværre først i 8. marts. 
Jeg forestiller mig at det bliver noget med " jeg går ud fra det 
var for at beskytte mig og min yL kollega så vi ikke kom i et 
inhabilitets dilemma men at jeg håber at vi i fremtiden er 
enige om at jeg/vi er underlagt samme tavshedspligt og alle 
har kendskab til de YL der er i vores region og dermed alle er 
lige inhabile" Opfølgning efter mødet. 
 
 
Der er skadestuekursus i syd 26.-27, indtil nu 7 tilmeldte 
hvilket er helt godt så tidligt. 
 
Rtg. kursus på forårsmødet skal nok lykkes. 
 
Planlægger socialt arrangement i juni med foredrag og tips til 
fase 4 i udlandet. Traume ophold i Aberdeen 

 

Nord:  

 I december afholdt HU samtaler: 10/6 ratio – fortsat stor 
interesse for introstillinger (ikke nok til alle). 

 Kir adgange afholdt i denne måned med succes – 9 
deltagere, kunne godt have tålt flere.  

 Foreløbige dato for skadestue kursus (forår 2019) er 2. Og 
3. april 2019 

Kathrine 

Casper 

Ahmed 

17:00-
17:30 

3.0 Evt. 
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