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Tid Punkt Emne Ansvar 

10:00-
10:15 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent - morgenmad/kaffe 

Dirigent: Casper Dragsted 

Referent: Casper Grønbæk 

Tilstede: Liv, Ahmed, Katrine, Katrine, Sabine, Søren, Pelle, 
Alexander, Casper, Casper. 

FU 

10:15-
11:30 

2.0 Forårsmøde 

 To do! (Print af skilte og programmer, print diplomer, 
musik) 

Alexander har styr på det hele. Der har været lidt 
tilmeldingsudfordringer hvorfor mange sene tilmeldinger er 
kommet. 68 deltagere og i alt 88 inkl. undervisere. 

Der har været meget positive tilbagemeldinger på kursusudbuddet.  

Forårsmødet starter ved Gitte J, der fortæller om 
storebæltsulykken efterfulgt af Henrik + et par fra RH der laver 
noget aktiv beredskabstræning. 

Basal osteosyntese starter fortsat 45 min før de andre workshops 
fremfor at fortsætte længere end de andre. 

Rundvisning og gennemgang af workshoplokaler. 

 Dato næste år – 1. maj?? (Obs kurser og ansættelsesstart) 

Vi diskuterer at flytte dato til forårsmødet for at undgå at ramme 
nystartede HU-lægers introforløb. 

April er en dårlig måned grundet mange kurser. Der diskuteres 
mellem 1. maj og 27. marts. Vi er bekymrede for at ekskludere HU-
lægerne i region øst, der har ”store skiftedag” 1. maj. 

Vi undersøger om hotellet har 27. marts ledig. Såfremt denne dato 
vælges, vil det medføre, at den nye bestyrelse efter DOS skal 
afholde konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter DOS. 
Der er stor bekymring for, at en ny bestyrelse ikke kan nå at 
forberede forårsmødet hvis vi rykker datoen tidligere på året. 

Der tages endelig beslutning ved næste bestyrelsesmøde hvor vi 
har tid til at sikre, at vi ikke rammer andre vigtige kurser, samt at vi 
kan være på hotellet igen næste år. 

 Økonomi for 2019 (ny tilgang til industrien?) 

Dårligere tilslutning fra industrien, hvilket har medført underskud 
(2 firmaer mindre end budgetteret). 

 

Alexander 
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11:30-
12:15 

3.0 Internatmøde part 1 

Brainstorm 

Ved Liv: status på speciallægeuddannelse sammenlignet med andre 
kirurgiske specialer, samt de udfordringer der er i udformning af 
den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. 

 

FU 

12:15-
13:00 

 Frokost  

13:00- 

15:00 

3.1 Forskningsudvalget 

 Vores forsknings-facebookside (FYORD) har aldrig været 
brugt. Foreslår at vi sletter den. 

1 år gammel facebookgruppe aldrig været brugt. Slettes. 

 Webinar for efteråret. Gode idéer? 

Foreslås AO-inspireret struktur. F.eks. at der vælges et fagligt 
emne, f.eks. ankelfrakturer/brugen af fibula-marvsøm, men med 
udgangspunkt i en god artikel. 

Der foreslås ligeledes noget ”forskningstræning”, altså at lære at 
vurdere kvalitet af forskning. Der er dog allerede et godt kursus 
under hoveduddannelsen. 

Webinaret kan evt. gemmes og lægges ud på siden som podcast. 

 Kontaktet af Christen Ravn ifm artikel i nyhedsbrev. 
Utilfreds med at vi ikke har kontaktet infektions-ekspert for 
kommentar. Jeg foreslår en standardiseret fremgangsmåde 
for fremtiden hvor vi kontakter det relevante subspeciale-
selskab. 

Der foreslås kontakt til de specifikke selskaber mhp. At få en 
ekspertkommentar på nye studier. Det er typisk ekstremt svært at 
få dem til overhovedet at svare på henvendelser. Vi aftaler at sende 
udvalgte artikler rundt i bestyrelsen hvor vi så kan byde ind med 
eksperter, vi kan anbefale. 

Søren 

 3.2 Kursusudvalget 

 Erfaringer med det nye skadestue kursus materiale 

Materiale gennemarbejdet og opdateret. Overordnet fået god 
feedback fra både deltagere og undervisere. Vi planlægger at sende 

Dennis 
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spørgeskema ud til deltagere og undervisere hvorefter endelig 
revision kan udføres. 

Deltagelse fra meget få afdelinger i Øst. Skyldes formentlig, at 
mange afdelinger har deres egen undervisning – vi tror at flere 
afdelinger bruger YODAs materiale. 

I Syd har rigtig mange af de nye akutlæger tilmeldt sig kurset. Langt 
de fleste er dog medicinstuderende, mens der er ganske få 
KBU/introlæger. 

Vi er ikke fans af at ændre målgruppen til studerende, men synes 
det fortsat skal kunne give den nødvendige viden til læger der skal i 
en skadestue. 

Liv foreslår en hel kursusændring for at tilbyde noget anderledes 
end vores nuværende produkt, der måske lidt let kan kopieres på 
afdelingerne. 

Der er bred enighed om, at vi skal forsøge virkelig at ramme 
hospitalernes uddannelsesansvarlige overlæger og få dem til at 
samle deres nuværende og kommende KBU/intro-læger og sende 
dem afsted på kurset som ”pakkeløsning”. Ligeledes kontakt til 
FAM-ansvarlige overlæger. 

I Nord er underviserne HU-læger eller speciallæger. I syd og øst er 
underviserne typisk ”erfarne” introlæger eller i postintro. Vi synes 
ikke undervisere på niveau under intro skal undervise. 

Der spørges til om behandlersygeplejersker kan deltage. I Nord kan 
de, men undervises selvstændigt i lokale ved siden af lægerne og 
stud.med’erne. Vi vurderer, at kurset fortsat er for læger og 
stud.med’er. Vi diskuterer hvorvidt vi skal udvikle og tilbyde et 
kursus til behandlersygeplejerske, men dette er der ikke stemning 
for. 

 3.3 Regionerne 

Øst: Vurdering af skadestuekurser efter opdateret materiale. Sidste 
chance for ændringer. Bruges vores materiale af andre hospitaler til 
deres KBU-læger? 

Nord: 

 Kursus i kirurgiske adgange afholdt.  

3 kadavere, plus i kassen. 

 Det vanlige skadestue kursus (forår) afholdt 

 Overvejer planlægning af skadestue kursus i Aarhus (for at 
dække den sydelige den af udd region nord) til efterår 

Casper G 

Ahmed 

Kathrine R 



 

 

Subject: Date of meeting: Page 

Internatmøde maj 2019 2. maj 2019 4/5 
Issued by: Date of issue: Meeting place 

Casper Dragsted 23. april 2019 Hotel Svendborg 
Participants: YODAs Bestyrelse 

 

Tid Punkt Emne Ansvar 

 Går fortsat strygende med ansøgere til HU (2:1) og intro 
(10:1) i regionen  

Undtagen I hjørring. Kamp om pladserne. Uvist hvorfor der er 
kommet dette ryk. 

Syd: evaluering af skadestuekursus 
Krav til undervisere? 
Arrangement omkring fase 4 i udlandet 13/6, YODA midler? 
Katrine kontakter FU mhp økonomisk tilskud. 
 

 3.4 Siden sidst 

 Alt arbejde i box.com VIGTIGT! 

Brug det og hold strukturen derinde. 

Der skal ryddes op. Særligt ligger der gamle kursusbeviser og der 
mangler en tom skabelon til kursusbeviser. 

Lav mappe med skabelon til kursusbevis – Casper G og Dennis gør 
det. 

 Deltagelse fra PORTOS og lignende studenterforeninger i et 
bestyrelsesmøde i YODA 

Der er stemning for at invitere studenterorganisationer til et årligt 
bestyrelsesmøde, evt. i forbindelse med DOS.  

 Kirurgisk tjekliste – opdatering og nye printes 

Casper D og Pelle retter småfejl og får printet nye eksemplarer. 

 Deltagere til EFORT? 

Ahmed deltager og kigger forbid FORTE og aflægger rapport. 

 FORTE summerschool i Milano 

FU 

 3.5 Web/Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet – hvem læser det? 

Ca 50% åbner mailen. Casper og Søren får jævnligt feedback på 
indholdet af mails. 

Nyhedsbrevet skal lægges op på vores facebookside, der har flere 
medlemmer, end mails på vores mailingliste. 

Vi opretter en twitter og et hashtag. 

Katrine 

15:00-
15:30 

 Kaffe 

Tjek ind på værelser 
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15:30- 

18:30 

 

4.0 Internatmøde part 2 

Med henblik på at lave en skrivelse omkring YODAs holdning til 
uddannelse på afdelingerne begyndes arbejde på 
spørgeskemaundersøgelse blandt YODAs medlemmer. 

Tovholder Liv, Katrine og Sabine. Resten af bestyrelsen læser 
korrektur. 

Vi kontakter UAO’er for at sende spørgeskema til flest mulige. 

FU 

18:30 5.0 Evt 

 

 

19:00  Spisning  

 
 
 
 


