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Formandens beretning for 2017-2018 

Endnu et år er gået på formandsposten og YODAs aktiviteter har stabiliseret sig. Men det har vores indfly-

delse ikke. Da jeg blev valgt som formand for tre år siden lavede vi en 5-årig målsætning som blandt andet 

indeholdt et mål om et stabilt medlemstal. Efter de første fem år af YODAs levetid med voksende medlems-

tal har medlemstallet nu forventeligt stabiliseret sig. Det betyder også at vi ikke har stigende indtægter fra 

kontingenter til at imødekomme uforudsete udgifter. Samtidig har vi tilpasset vores udgifter, for eksempel 

med et lidt mindre omfattende arrangement til generalforsamlingen, så vi nu kan præsentere et solidt 

regnskab hvilket jeg er stolt af. YODA skal ikke tjene penge på medlemmerne, men have en økonomisk buf-

fer så vi også i fremtiden kan investere i initiativer for bedre uddannelse samt faglige og sociale arrange-

menter. Derfor er der også afsat penge i budgettet for 2018/19 til flere regionale og lokale sociale arran-

gementer. 

Et andet mål i den 5-årige plan er at styrke YODAs forårsmøde. Efter bruddet med DOS’s uddannelsesdag 

har vi skulle gentænke konceptet. DOS dækkede fuldt ud vores underskud for forårsmødet 2017, men i år 

var det ikke nødvendigt at bede om støtte. Med seks sponsorer og mange deltagere var forårsmødet en 

stor succes. Særligt deltagelse af mange prækursister og HU-læger lover godt for fremtidige møder som 

også vil have fagligt fokus på netop jer. Det er essentielt hvis forårsmødet fortsat skal være attraktivt for 

alle yngre ortopædkirurger. Efter flere års overvejelser, indhentning af tilbud og diskussion på sidste års 

generalforsamling flytter vi Forårsmødet 2019 til Hotel Svendborg. Det gør vi for at kunne danne et mere 

samlet møde med god bespisning og værelser samt gode transportmuligheder både med bil og tog. Vi hå-

ber meget på at se så mange af jer som muligt fredag 3. maj 2019. Sæt allerede kryds i kalenderen og hold 

øje med vores hjemmeside og Facebook for indholdet af workshops. 

Hjemmesiden bliver løbende opdateret og på YODAs internatmøde arbejde vi med at forsimple ”uddannel-

ses-delen” som nu er mere målrettet prækursister. Det var bestyrelsen opfattelse at man som HU-læge er 

ret godt inde i specialet, men at der manglede en god oversigt over ”what-to-do” hvad angår operationsre-

gistrering, litteratur, kurser mm. Siden skal fortsat opdateres men indeholder allerede nu mange gode vej-

ledninger. Hjemmesiden er blevet velfungerende hvad angår kursustilmelding og betaling med let adgang 

fra kalenderen på forsiden. 

For første gang i to år fik vi også afholdt et kirurgiske adgange kursus i nord. Datoen faldt desværre sam-

men med et obligatorisk kursus for introlæger i syd, men kurset fik gode tilbagemeldinger og bliver udbudt 

igen næste år. Tilsvarende har vi afholdt kirurgiske adgange kursus i øst hvor der er rift om pladserne og vi 

derfor udvider deltagerantallet i 2019 med tilsvarende flere undervisere så der fortsat vil være en undervi-

ser ved hvert kadaver. Vi har afholdt skadestuekurser i alle 3 regioner og kursusmaterialet bliver løbende 

opdateret. I forlængelse af dette vil YODA fremover indgå i et samarbejde med DOT om udfærdigelsen af 

guidelines til skadestuen som på sigt skal være indeholdt i en app. 

Under NOF-kongressen i Reykjavik mødtes Kathrine Rasch fra YODAs bestyrelsen med de andre NOF-landes 

yngre ortopædkirurg foreninger. Det var et særdeles positivt møde og vi planlægger at mødes ved fremtidi-

ge NOF-møder og muligvis stable nogle fælles arrangementer på benene. DOS vil meget gerne understøtte 

disse initiativer. Vi har i år også afholdt møder med DOS-bestyrelsen som fremover vil blive afholdt én gang 

årligt. Der skal lyde en stor tak til alle som engagerer sig i YODAs arbejde. Tak til bestyrelsen for deres store 

arbejde i indeværende år og tak til kursusarrangører, undervisere og andre som deltager aktivt i YODAs 

arbejde. 

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark
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Resultater opnået i foreningsåret 2017-2018 

 
Pro-

gram 

Område Mål/Arbejdsopgaver Resultater 

K
e

rn
e

o
m

rå
d

er
 

Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2018 uddeles for 8. 

gang. Sidste års vinder blev UAO Thomas 

Jakobsen fra Aalborg. 

YODA har en repræsentant i Kommissoriet 

for den nye målbeskrivelse/ speciallægeud-

dannelse 

YODA arbejder for at facilitere mere og 

bedre uddannelse til yngre læger. Arbejdet 

med den nye målbeskrivelse er en hjørne-

sten i den vision. 

Nye medlemmer til uddannelsesudvalget Der er kommet 3 nye aktive medlemmer til, 

2 er holdt op. 

Karakteristik af HU ansøgere Syd har accepteret, Nord har accepteret og 

Øst har afslået. UDDU bakker op om pro-

jektet, der arbejdes videre. 

Forskning Forsknings-webinar  Webinar-formatet har været en succes og 
fastholdes i sin nuværende form. Planen er, 
at afholde det basale forsknings-webinar i 
foråret og et webinar i efteråret der vil 
have skiftende temaer. I efteråret 17 var 
temaet systematisk review/litteratur søg-
ning. Vi er åbne for emneforslag fra med-
lemmerne.  

Ungdomsforskerprisen Stor tilslutning fra udvalget til at bedømme 
abstracts. Tak for det. Vi fandt fem værdige 
finalister.  

For første gang var konkurrencen åben for 
HU-læger også. Dvs. at de eneste eksklusi-
onskriterier er: Ph.d.-studerende, Ph.d., Dr. 
Med, Speciallæge.  

YODA One To Watch ”YODA One To Watch” er YODAs forsøg på 
at berige vores medlemmer med nye, kli-
nisk relevante artikler. Tidligere har der 
været godt tilslutning til at bidrage med et 
indlæg, men for tiden bæres det primært af 
YODA forskningsansvarlige. Vi opfordrer 
medlemmerne til at sende indlæg til ny-
hedsbrevet.  
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Kursusvirk-

somhed 

Afholdte kurser Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst 
Ortopædkirurgiske Adgange Øst 
Ortopædkirurgiske Adgange Nord 
Suturkursus i Øst og Syd 
Skadestue radiologi i Syd 
Forsknings Webinars 
Forårsmødet:  

 Basal Klinisk Ultralyd 

 Basal Osteosyntese 

 Rygkirurgi 

 Periprostetiske frakturer 

Rekrutte-

ring 

Specialernes dag/Karrieredag YODA er fortsat tilstede og bidrager som 
arrangør i alle 3 regioner. Der vil i de kom-
mende år blive arbejdet med at forbedre 
og opretholde tilstedeværelsen på de dan-
ske universiteter. 

YODAs tilstedeværelse i nord Diskuteret i løbet af året. Der bliver forelø-
big ingen ekstra Nord repræsentant i besty-
relsen. Der arbejdes på at YODA bliver 
mere synlige i nord. 

O
rg

an
is

at
io

n
su

d
vi

kl
in

g 

Strukturud-

vikling 

Udvikling af organisationen Styrket økonomi som danner grundlag for 

nye initiativer/arrangementer for med-

lemmerne 

Regional 

forankring 

Regionalt netværk og kontaktpersoner 
 

 

Deltagelse i de regionale uddannelsesråd YODA har fortsat repræsentanter i de regi-
onale uddannelsesråd i alle regioner. 

Sekretariat Sikre stabile forhold omkring kontingentop-

krævning, kursustilmelding og betaling 

m.m. 

Sikker platform for kursustilmelding og 

betaling hjemmesiden. Kontingentopkræv-

ning nu velfungerende. 

Økonomi Vedholde YODA som økonomisk bæredygtig 

organisation 

Solidt overskud og realistisk budget for 

2018/19 med råd til flere regionale arran-

gementer 

Medlem-

mer 

Alle stud. med. og yngre læger med interes-

se for ortopædkirurgi skal optages som 

medlemmer 

Medlemstal stabilt. Opkrævningen i år 

ukompliceret fra Lægeforeningen og med-

lemslister kan nemt hentes. 

DOS Opbygge gode relationer med DOS og mak-

simere yngre ortopædkirurgers indflydelse 

inden for relevante områder 

YODA udpeger en person til uddannelses-

udvalget. YODA og DOS-bestyrelsen har 

afholdt 2 møder, afholder 1 møde årligt 

fremover. 

YODA repræsenteret i udvalg omkring den 

nye årskongres. 

Internatio-

nalt 

NOF og EFORT Møde med de andre NOF-lande i Reykjavik. 

Planlægger yngre ortopæd session til NOF 

2020 i Trondheim. 

 

Forårsmøde Årligt Forårsmøde for foreningens med-
lemmer, med formål at sætte fokus på at 
styrke fællesskab og faglig viden for landets 

Sidste forårsmøde på Dalum. Stor tilslut-
ning af sponsorer og deltager. Gode work-
shops. Formatet fungerer og flyttes til nye 
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Uddannelse – kerneområde 1 

Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. 

 Den gyldne YODA blev uddelt for 8. gang, denne gang gik den til UAO overlæge Thomas Jakobsen, 

Aalborg Ortopædkirurgisk afdeling. Interviewet med Thomas kan læses på hjemmesiden. 

 Eske Brandt har takket af som formand for uddannelsesudvalget, han sidder fortsat med i udvalget 

og vil forhåbentlig fortsætte sit store arbejde fremover. Ny formand er Liv Riisager Wahlsten. Des-

uden glæder vi os over nye aktive kræfter i udvalget, velkommen!  

 YODA har et medlem (undertegnede) med i kommissoriet for den nye målbeskrivelse til speciallæ-

geuddannelsen. Der er tale om en totalrevision med mange nye elementer, der vil komme til at løf-

te speciallægeuddannelses fremover. YODA lavede, inden kommissoriets start, et oplæg til intro-

duktionsuddannelsesdelen og det arbejde ser ud til at bære frugt. Den nye målbeskrivelse forven-

tes endeligt udfærdiget og godkendt primo 2021.  

 DOS har via YODA opslået juniorinspektor-poster i alle 3 regioner og der er fundet gode motiverede 

kandidater blandt YODAs medlemmer. Tillykke med valget og tak for opstillingen.  

  DOS´ bestyrelse har henvendt sig til uddannelsesudvalget ifm. valg af Yngre Læge repræsentanter i 

ansættelsesudvalgene i alle 3 regioner. Vi er glade for at meddele at de kandidater YODAs bestyrel-

se pegede på, er valgt i alle 3 uddannelsesregioner. 

 Der er tilslutning til HU-karakteristikken fra region Nord og Syd, men endnu ikke fra ØST. UDDU 

bakker op om projektet. I det kommende bestyrelses år må der arbejdes videre på projektet som 

kan være med til at afmystificere og forventningsafstemme i forhold til ansøgerfeltet.  

 Der arbejdes fortsat på en standardisering af operationslister. Ved sidste bestyrelsesmøde så vi et 

meget gennemarbejdet og flot forslag, som både kan anvendes ifm. HU-ansøgning og til monitore-

ring af egen uddannelse og udvikling. Meget lovende, vi går videre med projektet. 

 YODA har stillet forslag om indførsel af et specialespecifikt vejlederkursus i ortopædisk kirurgi. Det 

vil give et betydeligt løft til uddannelsen hvis alle vejledere havde mulighed for at deltage i et stan-

dardiseret nationalt kursus med fokus på den gode vejledning indenfor vores speciale og med fokus 

på de kompetenceevalueringsværktøjer vi anvender i ortopædkirurgien.  

Liv Riisager Wahlsten, Uddannelsesudvalgsansvarlig 

yngre ortopædkirurger. omgivelse på Hotel Svendborg i 2019.  

Web og 

nyhedsbrev 

Ny hjemmeside Hjemmesiden har nu et år på bagen. Vi 
laver løbende små justeringer, men er me-
get tilfredse med hjemmesiden generelt 
som den er nu.  

Nyhedsbreve Der er udsendt nyhedsbreve hver måned i 
løbet af året, med pause i sommerferien.  

Facebook Aktiviteten på Facebook er vores bedste 
informationskanal til vores medlemmer, og 
bruges også aktivt af medlemmerne til 
både sjove og alvorlige emner.  
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Forskning – kerneområde 2 

Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere   

Forskningswebinar afholdes to gange årligt. Vi opfordrer medlemmer til at bidrage med indlæg.   

Til årets DOS-kongres vil YODA igen have en session torsdag formiddag hvor vi afholder konkurrencen om 

ungdomsforskerprisen ”YODA Best Paper”. De 5 bedste abstracts er blevet inviteret til at afholde et fore-

drag på 10 minutter inklusive spørgsmål. Vores bedømmelsesudvalg vil finde frem til vinderen som vil blive 

offentliggjort til gallamiddagen under DOS-kongressen. 

Der skal lyde en stor tak til undervisere og udvalgsmedlemmer. Tak til Jer som har bidraget med artikler og 

til eksperterne for deres kommentarer. 

Søren Ohrt-Nissen, Forskningsudvalgsansvarlig 

  

Kursusvirksomhed – kerneområde 3 

Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger 

Vi har i år påbegyndt et arbejde med at opdatere og ensrette materialet til vores skadestuekurser. Et arbej-

de som skal fortsættes i løbet af næste år. 

Formand Casper Dragsted, på vegne af kursusudvalgsansvarlig 

 

Rekruttering - Kerneområde 4 

Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læger og medi-

cinstuderende 

 

YODA har haft drøftet rekruttering på flere møder med DOS gennem de seneste år. Rekrutteringsudvalget i 

DOS blev nedlagt efter en kort arbejdsperiode op til deadline for udvalgets arbejde. Konklusionen blev at 

der skal fokus på rekrutteringen allerede mens folk er medicinstuderende og i klinik på afdelingerne. Denne 

indsats skal koordineres med de kliniske lektorer hvilket vanskeliggøres af at de er organiseret under uni-

versiteterne og DOS som sådan ikke har med dem at gøre. Vi har i YODA påskønnet fokus på de kliniske 

lektorers opgave i rekrutteringen til specialet. Det er vigtigt at tilbyde nogle spændende kliniske ophold, 

ikke bare for uddannelsens skyld, men også for at rekruttere de dygtigste kollegaer i fremtiden. 

YODA er fortsat medarrangør af karrieredag/specialernes dag på de fire universiteter. Vores tilstedeværelse 

er vigtig da vi som yngre ortopædkirurger kan være rollemodeller der er med til at nedbryde fordommene 

om et speciale kun med store stærke uintelligente mænd. Der er et stort uudnyttet potentiale for rekrutte-

ring og YODA vil fortsat have en stor rolle i den opgave om end specialet som helhed også skal indse vigtig-

heden i at rekruttere de bedste læger til specialet.  

Formand Casper Dragsted 
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Organisationsudvikling 

Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation 

Efter YODA nu har eksisteret i en del år, har vi oplevet et styrket engagement og deltagelse fra afdelinger 

rundt omkring i landet. Men der er også afdelinger som ikke er repræsenteret i samme grad og hvor YODA 

ikke har samme kontakt lokalt på afdelingen. Det skal vi arbejde med i de kommende år. Det er vigtigt at 

YODA er for alle yngre ortopædkirurger i hele landet. Med oprettelsen af lægeuddannelsen i Aalborg kom-

mer også snart de første yngre ortopædkirurger som er forankret i Nordjylland og her ligger en opgave med 

at få skabt et netværk og kontakt på universitetet og en stærkere repræsentation på afdelingerne i nord. 

Formand Casper Dragsted 

 

Regional udvikling 

Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsen-

tanter på alle afdelinger 

Region Nord 

2018 har været et år hvor der har været en stigende interesse for de ortopædkirurgiske uddannelsesstillin-

ger i uddannelsesregion Nord, bemærket ved at antallet af bejlere har oversteget antallet af stillinger væ-

sentligt. På vanlig vis har der været afholdt skadestuekursus i både foråret og efteråret samt kursus i kirur-

giske adgange i foråret. Det tilstræbes at skadestuekurset fortsat afholdes 2 gange årligt ifm. start af nye 

KBU-læger på de forskellige afdelinger. Som noget nyt forsøges der at tilknytte en lokal YODA-repræsentant 

på alle ortopædkirurgiske i uddannelsesregionen mhp. at forankre YODA lokalt samt formidle information 

på afdeling. Ydermere er YODA fortsat en del af specialernes dag, som i år afholdes d. 16. november 2018 

på Aarhus Universitetshospital. I det kommende år påtænkes herudover flere socialt-faglige aktiviteter.  

Ahmed Abood, regionsansvarlig nord 

     

Region Øst 

Som ved sidste runde er alle HU stillinger blevet besat i Øst. Der bliver i skrivende stund afholdt skadestue-

kursus med et stigende antal deltagere, ligesom det var tilfældet ved forårets skadestuekursus. I foråret 

blev der afholdt kursus i kirurgiske adgange, kurset var populært og blev som det foregående hurtigt ud-

solgt. Vi har netop afholdt karrieredagen på Panum i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling på Herlev 

Hospital. Dagen slog alle rekorder og vores stand var super velbesøgt, der blev afholdt quiz og uddelt en 

bogpakke sponsoreret af FADLs Forlag. 

I det kommende år vil der blive arbejdet på flere sociale arrangementer i Region Øst. Det tilstræbes fortsat 

at afholde 2 skadestuekurser årligt. Deltagerantallet på næste års kirurgiske adgange vil blive øget. 

Sabine Simonsen, regionsansvarlig øst 
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Region Syd 

Der har været afholdt et rigtigt godt og velbesøgt aften arrangement i ex-fix sammen med Syntes hvor vi 

også havde besøg af en rigtigt krigs kirurg og fik indblik i et traume set-up med færre resourser end vi 

kender det. Vi håber at gentage succesen i starten af 2019 men med nyt tema, 

YODAs røntgen kursus var igen en succes, ligesom der har været afholdt to skadestuekurser, ligeledes 

velbesøgt endda af både overlæger, afdelingslæger og introlæger i akutmedicin. 

I november er der igjen mulighed for at deltage i røntgenkurset. 

Specialernes dag i Odense 7. november bliver med både skopi, mikroinstrumenter og ex-fix. Vi håber at 

tiltrække endnu flere til specialet da der ved sidste ansættelsesrunde var ubesatte stillinger i syd. 

Kathrine S. Rasch, regionsansvarlig syd 

 

Hjemmeside og nyhedsbrev 

Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter  

Hjemmeside 

YODAs hjemmeside drives via Wordpress hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at 

redigere i tekst og billeder, samt oprette kursustilmeldinger. Driften understøttes af Webmasteren i samar-

bejde med M-media. Vi har forrige år givet hjemmesiden et stort ansigtsløft og øget brugervenligheden, 

samt gjort forsiden mere dynamisk. Der sker løbende opdateringer og tilføjelser. 

Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet er den månedlige direkte kommunikation til medlemmerne. Igennem året har der været 

udsendt nyhedsbreve, dog med pause over sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret om-

kring nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for medlemmerne, sociale arrangementer m.m. 

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på YODAs hjemmeside og framelding kan nemt gøres via link på ny-

hedsbrevet.  

Facebook 

Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle og diskussionsplads til medlemmerne. Vi har diskuteret 

muligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på 

det, da det fungerer fint som det er nu. Det er vores vigtigste informationskilde til at nå vores medlemmer 

og også her vi får mest respons fra medlemmerne. Derfor har vi også brugt Facebook til at informere om 

mulighederne indgå i bestyrelsesarbejde i forskellige specialespecifikke selskaber, samt udvalg. 

Savner du noget? 

Indholdet på hjemmesiden og i nyhedsbrevene lever i høj grad også af medlemmernes input. Så, har du 

noget på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? 

Så skriv endelig til os. 

Katrine Borum, Nyhedsbrev- og websideansvarlig 
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Forårsmøde 

Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODAs medlemmer 

YODAs Forårsmøde 2018 

Forårsmødet blev afholdt, for sidste gang i denne omgang, på Dalum Landbrugsskole. Hovedtemaet var 

"Ryglidelser". Formiddagen var planlagt med spændende foredrag i emnet med foredragsholdere fra Rygki-

rurgiske afdelinger i landet. Eftermiddagen var planlagt med fire workshops; de to populære gengangere 

”Basal ultralyd”, ”Basal Osteosyntese” for de helt unge YODAer og to workshops ”Ryglidelser ” og ”Peri-

prostetiske frakturer” for de mere erfarende YODAer. Alle 4 workshops var med stor tilslutning og gode 

engagerede undervisere.  Forårsmødet blev afsluttet med endnu et brag af en fest i Dalum Landbrugsskoles 

hyggelige fredagsbar. Herlev-Gentofte vandt prisen for størst fremmøde til festen. YODA vil gerne takke alle 

underviserne for deres store bidrag til gennemførelse af workshops. Tak for deltagelsen til Stryker, SAHVA, 

GE Health Care, Smith & Nephew, DJO Global og DePuy Synthes, som bidrog med udstyr og materiale og 

ydede økonomisk støtte efter gældende regler.  

Næste år vil Forårsmødet blive afhold på Svendborg Hus og det glæder vi os meget til! 

Forårsmødeansvarlig, Julie Ladeby Erichsen 
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Årsrapport 
2017-2018 

Mål for foreningsåret 2018-19 

1. Styrke formidlingen af YODAs arbejde på afdelingerne gennem en opdatering af de lokale 

kontaktpersoner samt nyoprettet økonomipost til regionale sociale/faglige arrangementer. 

2. Øge synligheden af YODA i uddannelsesregion nord  

3. Mødes med yngre læge grupperingerne i de andre NOF-lande. 

4. Fortsat arbejde med samling af de regionale skadestuekursusansvarlige i et kursusudvalg samt 

sikring af opdateret og ensartet kursusmateriale. 

5. Fastholde tidligere udvalgsansvarlige som en del af det pågældende udvalg for at sikre kontinuitet. 

6. Ét årligt møde med DOS-bestyrelsen. 

7. Fokus på webinar formatet som uddannelsesværktøj med udgangspunkt i erfaringer fra YODA’s 

forskningswebinar. 

8. Forsat fokusere på rekruttering af dygtige kollegaer til specialet gennem kurser, sociale aktiviteter, 

arrangering af specialernes dag/karrieredag og deltagelse i rekrutteringsudvalget under DOS. 

 

Strategi for en 2015-2020 

1. Fastholde et stabilt medlemstal. 

2. Forsætte som forening uafhængig af DOS, men med deltagelse i udvalgsarbejder under DOS. 

3. Udvikle YODAs Forårsmøde til et obligatorisk og attraktivt socialt og fagligt arrangement for alle 

YODAs medlemmer på tværs af uddannelsesniveau. 

4. Være den samlende forening for alle yngre ortopædkirurger, lige fra KBU til hoveduddannelseslæger 

samt medicinstuderende med interesse for ortopædkirurgi. 
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Årsrapport 
2017-2018 

Økonomi 

 

Medlemmer 
I foreningsåret 17/18 fik vi 59 nye medlemmer af foreningen, velkommen til! Desværre måtte vi også sige 

farvel til ca. 35 medlemmer, de fleste enten blev speciallæger eller fandt andre uddannelsesveje. Dog en 

positiv tilgang af ca. 24 nye medlemmer til foreningen!  

Ved sidste generalforsamling kunne jeg berette om problemer med medlemshåndtering fra lægeforenin-

gens side og en ekstra opkrævning af 50 kr. da de glemte at hæve kontingentet. Heldigvis forløb dette uden 

store knaster og det var kun nødvendigt med yderst få “rykkere”. Tak for det! 

Problemerne ser nu ud til at være løst og vi har fået månedlig afrapportering af medlemstal samt kontin-

gentopkrævninger. 

  

Resultatopgørelse for foreningsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 

Skuden er vendt!! 

Resultatet for året 17/18 viser et overskud på lige over kr. 100.000. Dette skal dog ses i lyset af sidste års 

negative regnskab i samme størrelsesorden. Det flotte resultat for året skyldes en strammere styring af 

udgifter til kurser og administration, et forårsmøde med 6 sponsorer samt et tilskud til underskudsdækning 

af sidste års forårsmøde fra DOS. Samlet må vi dog sige at foreningen igen har en sund økonomi med res-

sourcer til at understøtte uddannelse og networking. 

 

Budget for 18/19 
Foreningsåret 18/19 byder på nye muligheder. 

Stabiliseringen af økonomien har medført at vi i et realistisk budget afsat en pulje på kr. 21.000 til under-

støttelse af regionale faglige og sociale arrangementer for at øge den lokale forankring af YODA. Derudover 

håber vi at øge kursusaktiviteten yderligere for at kunne udbyde flere af de mere eftertragtede kirurgiske 

adgange kurser. 

 

 

Pelle Baggesgaard Petersen 

Kasserer 
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Årsrapport 
2017-2018 

Resultatopgørelse og budget 2017-2018 

 
 

 
Resultatopgørelse Budget 2017/18 Budget 2018/19 

Indtægter 
   

Kontingent kr. 101.252 kr. 93.000 kr. 100.000 

Kursusvirksomhed kr. 109.039 kr. 90.000 kr. 100.000 

Forårsmøde 
   

Deltagergebyr kr. 61.600 kr. 39.000 kr. 52.950 

Sponsorer    kr. 58.000 kr. 40.000 kr. 40.000 

Støtte DOS 2017 kr. 17.081 kr. 0 kr. 0 

I alt kr. 346.972 kr. 262.000 kr. 292.950 

   
 

    
Udgifter 

   

Regionale faglige/sociale 
arr. 

kr. 0 kr. 0 -kr. 21.000 

Kursusvirksomhed -kr. 76.084 -kr. 75.000 -kr. 83.000 

Forårsmøde socialt -kr. 20.487 -kr. 22.000 -kr. 35.000 

Forårsmøde fagligt -kr. 62.810 -kr. 65.000 -kr. 66.000 

Generalforsamling -kr. 24.595 -kr. 25.000 -kr. 20.000 

Bestyrelse/udvalg/arr. -kr. 22.111 -kr. 31.000 -kr. 31.000 

Administration -kr. 39.262 -kr. 30.000 -kr. 35.000 

I alt -kr. 245.349 -kr. 248.000 -kr. 291.000 

    
Balance kr. 101.623 kr. 14.000 kr. 1.950 
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Tak til... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forårsmøde sponsorer:  

Økonomi: 
Pelle Petersen 
 
Intern revisor: 
Sarah Freund 
 
Revisor: 
Uffe Larsen 
Brandt Revision 
 
Generalforsamling: 
Eske Brand, Dirigent 
 

Kursusudvalget: 

 

 

 

Forskningsudvalget: 

Julie Erichsen 
Casper Dragsted 
Per Hviid Gundtoft 
Frederik Taylor Pitter 
Tanvir Bari  
Anne Mørup-Petersen  
Karen Dyreborg  
Tue Smith Jørgensen 
Andreas Andresen  
Jacob Mortensen  
Dennis Winge Hallager 
Peter Udby 
 
 

Undervisere og kursusarrangører: 

Anja Falk Riecke 
Jens-Christian Beuke 
Stefan Jensen 
Lars Rottwitt 
Morten Bøgehøj 
Lasse Birkelund 
Kathrine S. Rasch 
Madeline Kudibal Rasmussen 
Rasmus Mikkelsen 
Rajzan Joanroy 
Dennis Winge Hallager 
Peter Max Jensen 
Peter Søndergaard 
Christian Fagernæs 
Sarah Freund 
 
 

 

 

 

 

 

Forårsmødeansvarlige: 

Julie Erichsen 

Særlig tak til: 
Jørgen Tranum og Panum 
Instituttet 
Ortopædkirurgisk Afdeling 
Herlev Hospital 

Hjemmeside: 

Katrine Borum 

Uddannelsesudvalget: 

Liv Wahlsten 
Sabine Simonsen 
Katrine Borum 
Eske Brand 
Michala Sørensen 
Jon Clémentsen 
Anders Overgaard 
 
 
 

YODA repræsentant i DSSAK 

Jeppe Staghøj 
 
 

 

 

 

YODA repræsentant i DSHK 

Anne Mørup Pedersen 
 
 

 

 

 


