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Tid Punkt Emne Ansvar 

17:00-
17:15 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent  

Casper D ordstyrer, Casper G referent 

FU 

17:15-
19:00 

2.0 Siden sidst 

- Sammensætning af bestyrelsen 2019/2020 

Søren, Casper D, Pelle (som kasserer), Ahmed, Liv, Kathrine 
R., stiller ikke op til næste bestyrelse. 

Vi overvejer at ændre ”Kursusansvarlig” til en anderledes 
rolle, der skal have tættere arbejde med formand og 
næstformand og evt. være en del af forretningsudvalget. 

Husk at opdatere Hvidbog inden bestyrelsesposten overlades 
til en ny! 

- Referat fra møde med DOS bestyrelsen 
- Kurser/reklame/kontakt til UAO’er ved relevante kurser 

DOS-bestyrelsen var overrasket over vores kursusudvalg. Vi 
skal være bedre til at bruge UAO’erne, også til 
skadestuekurserne, så vi kan få stor deltagelse. 

- Industrien. Fortsat god opbakning til at deltage i kurser. Vi 
skal fortsætte med hands-on og invitere industrien med. 

DOS kan ikke genkende de priser, som industrien tilbød os til 
YODAs årsmøde. Tilråder os fortsat at holde fast i industrien, 
evt via subspecialernes selskaber. DOS tilråder os fortsat at 
tage penge for at industrien kommer. 

Alexander foreslår at involvere dem mere i selve 
workshopdelen af årsmødet. 

- Snak om DOS-kongressen og program 

Revy aflyst. GF starter 17.30. Uklart om posterwalk er 
samtidigt. Regner med at være færdig inden hockey.  

- Spørgeskema om uddannelse 

DOS-bestyrelsen viste stor interesse for resultatet af vores 
spørgeskemaundersøgelse omkring uddannelse. 

- Posterwalk til DOS-kongressen 2020 med YODA som 
arrangør 

Evt. opgave for kommende forskningsansvarlig. Vi aftaler, at 
vi i den nye bestyrelse vil komme med et forslag på et nyt 
posterwalkformat og præsentere det for DOS. 

FU 
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OBS på, at det ikke overlapper med øvrige YODA-events på 
DOS. 

- Forslag til samarbejde med Ortoflex, sponsorat. 

Der er bred enighed om, at vi ikke skal reklamere for et tilbud, 
der implicit lægger op til dårlige forskningsvilkår (punkt 1). 

Umiddelbart er vi også imod at binde os til ortoflex i en aftale 
med et fast legat (punkt 3). 

Overordnet er der stemning for, at ortoflex gerne må have en 
stand til vores årsmøde. Ved afstemning vælges, at de ikke 
må deltage til DOS, gerne til årsmødet på lige fod med øvrige 
industri. De må godt lave et ORTOFLEXlegat, men YODA vil 
ikke reklamere/involveres i dette. 

- Årsregnskab 

Gennemgås ved kasserer. Der mangler en vedtægtsændring 
om ”øvrige reserver” – altså et bufferbeløb på ca 100.000. 

- Generalforsamling 

CD lægger udkast til årsrapport på box. Vi andre skal 
se/udfylde hvor tekst efterlades rød. Husk at opdatere 
hvidbøgerne!! GF starter 17.30 på DOS. 

Vi tilbyder mad og drikke til GF-deltagerne under selve 
generalforsamlingen. Der er bordfodbold, dart og sømblok til 
festen efterfølgende. 

2.1 Forårsmøde 

- Positiv tilbagemelding fra DIMS 

- Manglende tilbagemelding og opfølgning fra Hotel 
Svendborg 

Afventer fortsat tilbagemelding og videre på de sidste punkter. 

- Fastlæggelse af workshops – samt målrette sponsorer 

DIMS foreslår stort set en hel dag med idrætsortopædi. Vi er 
lidt skeptiske over at afgive hele dagens workshopprogram til 
idrætskirurgi. 

Vi ønsker fortsat niveaudeling af workshops. Ser meget gerne 
formiddagsoplægget afholdt af DIMS. 

Workshops: 

- Basal osteosyntese 

- HU-specifikt idrætskirurgisk workshop (Sportsmedicin for 
HU-lægen? / UL-vejledt blokadeanlæggelse?) 

Alexander 
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- Evt. specificeret genoptrænings af akutte ledskader på 
sportsfolk. 

 2.2 Regionerne 

SYD: Skadestuekursus 23.-24. September 

Har to-tre kandidater til at overtage min post i YODA 

ØST: Skadestuekursus til oktober. Møde med uddannelsesråd 18/9. 
Omhandler uddannelsesprogrammer, sammensætning af 
uddannelsesforløb (HU), samt hvornår uddannelseslæger skal på 
obligatoriske kurser (tendens til, at læger vælger kurserne mens de 
er på den afdeling, de er mindst glade for). Har YODA 
holdning/yderligere til mødet?  

NORD:  

 Mangler kandidater til bestyrelsen 

 Skidt med Aarhus 

 Sk kursus primo oktober  

 Nedgang i HU ansøgere 

Kathrine 

Casper 

Ahmed 

18:45-
19:15 

 Middag  

19:15-
20:30 

2.3 Forskningsudvalget 

Der er fundet finalister til best paper. Dog en del bøvl med DOS i 
denne forbindelse som jeg synes vi skal diskutere kort. 

Stramme linjer ifht at nå review og få meldt kandidater ud. Stor 
pokal til vinder, Søren fikser. StarWars tema-musik. Søren fikser. 

Der er planlagt meet-the-expert webinar i efteråret (Nov) med 
Christen Ravn om ortopædkirurgiske infektion med udgangspunkt i 
OVIVA trial. 

Jeg trækker mig som forskningsansvarlig til GF. Tid til at give plads 
til de næste. 

Søren 

 2.4 Uddannelsesudvalget 

Kirurgisk tjekliste – opdateret og sendes til grafiker 

Gennemgang af Survey – hvad så nu, kampagne? 

Status på Ny målbeskrivelse 

Den gyldne YODA. 

Ny formand for uddannelsesudvalget – gode bud (fra vest)? 

Liv 
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 2.5 Kursusudvalget 

Basal og avanceret suturkursus d. 13 + d.20 november. 

Der er foregået en del reklame for rygkirurgikursus på vores 
hjemmeside. Vi har ingen aktie i det, men tillader kursusreklame. 

Dennis 

2.6 Web og nyhedsbrev 

Kirurgiske adgange i Nord; 28.-29. januar 2020. 

Katrine 

20:30-
20:45 

3.0 Evt. 

Referent skal sørge for at lave en endelig udgave af referatet f.eks. 
14 dage efter referatet sendes til den øvrige bestyrelse. 

 

Der efterlyses flere sociale arrangementer i de forskellige regioner. 

Hvidovre pønser på at udfordre Herlev og måske videre starte en 
fodboldturnering. 

Karrieredag 10. oktober på Panum. Stryker og Artrix regner med at 
komme. Peter Max fra Herlev holder oplæg. 

 

 
 
 
 


