
   

 

   

 

 
 

Årsrapport 2019-2020  



                                                                                                           
 

2 

 

Årsrapport 
2019-2020 

 
 
 

Yngre Ortopædkirurger Danmark 

c/o Mathias Gregersen 

Duevej 16, 3.th 

2000 Frederiksberg 

 

CVR: 34771979 

Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 

Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk 

E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk 

 
 

Bestyrelsen 2019/20

Sabine Simonsen - Formand 

Dennis Karimi - Næstformand 

Mathias Gregersen - Kasserer 

Alexander Amundsen - Uddannelsesudvalg 

Pelle Petersen - Forskningsudvalg 

Annie Kastrup- Kursusudvalg 

 

Kia Hansen - Region Syd  

Anne Schulz - Region Nord  

Casper Grønbæk - Region Øst  

Cæcilie West - Forårsmøde 

Katrine Borum - Web og nyhedsbrev 

Thomas Adams - Suppleant

 
 

 
 
Forårsmøde sponsorer: Udgår  
  



 

 

3 
 

Årsrapport 
2019-2020 

Indholdsfortegnelse 

 

Formandens beretning for 2019-2020 _______________________________________________ 4 

Uddannelse – kerneområde 1 ___________________________________________________________________ 7 
Forskning – kerneområde 2 _____________________________________________________________________ 7 
Kursusvirksomhed – kerneområde 3 _____________________________________________________________ 8 
Rekruttering - Kerneområde 4 __________________________________________________________________ 8 
Organisationsudvikling ________________________________________________________________________ 8 
Regional udvikling ____________________________________________________________________________ 9 

Mål for foreningsåret 2019-2020 ____________________________________________________  

5-års plan ____________________________________________ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Økonomi _____________________________________________________________________ 13 

Resultatopgørelse og budget  _____________________________________________________ 14 

Tak til... ______________________________________________________________________ 15 



 

 

4 
 

Årsrapport 
2019-2020 

Formandens beretning for 2019-2020 

Så er det blevet den tid på året, hvor vi skulle have fejret dansk ortopædkirurgi på årets DOS Kongres. Som 

med mange andre ting dette år, bliver det et ”skulle have fejret”. For som ingen har kunne undgå at be-

mærke, har dette år været dæmpet af COVID-19. Dette gør sig også gældende i YODA. Da året startede var 

den nye bestyrelse i YODA fulde af forhåbninger. Et spændende forårsmøde blev stablet på benene, og der 

var allerede tidligt mange tilmeldte. Vi måtte dog indse, at vi ikke under de givne forudsætninger kunne 

afholde forårsmødet i det format, vi ønskede. Vi så os derfor nødsagede til at aflyse, på trods af det store 

engagement og arbejde, der var lagt i det fra vores forårsmødeansvarlige, DIMS’ bestyrelse, sponsorer og 

den øvrige bestyrelse i YODA. Vi håber dog meget at situationen tillader os at holde forårsmødet 2021, som 

vil blive i samme format som det planlagte med det gennemgående tema idrætsmedicin, men i nye omgi-

velser på Frederik VI’s Hotel i Odense. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 7. maj 2021.  

2020 var også året hvor vi i forbindelse med DOS kongressen skulle have fejret YODAs 10-års jubilæum, 

flere sjove tiltag var sat i værk og det skulle have været et gensyn med tidligere formænd og bestyrelses-

medlemmer. Vi har valgt at afholde 10-års jubilæet i 2021 og dermed fejre fællesskabet og alle de som har 

lagt arbejde i foreningen. 

Vi har fortsat fokus på afholdelse af kurser for at tilbyde uddannelse til vores medlemmer og rekruttere 

dygtige kollegaer til vores speciale. Af denne grund valgte vi at trodse COVID-19 og afholde vores skade-

stuekursus online og ganske gratis. Der var over 140 som så med, og vi fik mange positive tilbagemeldinger. 

Vi finder det vigtig, også i disse tider, at prioritere og tilbyde uddannelse. Kirurgiske adgange blev fysisk 

afholdt her i efteråret, naturligvis efter gældende retningslinjer. Det var et fuldt tegnet kursus med flere på 

venteliste. Generelt kan siges som kurserne i kirurgiske adgange at det er nogle virkelig gode kurser af høj 

kvalitet som vi er stolte af at kunne tilbyde. 

Uddannelse er fortsat YODAs vigtigste kerneområde og bestyrelsen arbejder fortsat på tiltag, der kan skub-

be uddannelsen i positiv retning. Vi er kommet langt, men uddannelse kan altid blive bedre. Mange af 

YODAs tiltag og forslag bliver brugt i kommissoriet som arbejder med en ny målbeskrivelse for intro og HU 

samt i UDDU, hvor YODA begge steder er repræsenteret af vores uddannelsesansvarlige. Bestyrelsen har i 

år udarbejdet et nyt udkast for den kommende 5-års plan, denne kan læses detaljeret senere i årsrappor-

ten. Vi ønsker at forsætte det gode arbejde der allerede er lagt i YODA, men samtidig ikke hvile på laubær-

rene. Derfor stiler vi blandt andet mod mere digitalisering, herunder at styrke vores online-aktiviteter, samt 

at søge indflydelse i de specialespecifikke selskaber med en repræsentant i hver. 

Jeg håber at alle på et eller andet plan engagerer sig i vores speciale og hjælper med at føre YODAs mål om 

“bedre uddannelse til alle” ud på afdelingerne. Det koster ikke meget ekstra tid at være en god kollega og 

et forbillede for yngre kollegaer. Jeg bliver glad over at se hvordan man har bakket hinanden op og hjulpet 

hinanden rundt omkring på afdelingerne under COVID-19 og samtidig fortsat har prioriteret uddannelse i 

det omfang det har været muligt. 

Arbejdet i YODA er et virkelig spændende arbejde, og er du interesseret i at deltage enten som bestyrel-

sesmedlem eller udvalgsmedlem, så tøv ikke med at tage kontakt. Jeg håber at møde så mange af jer som 

muligt til generalforsamlingen. 

Sabine Simonsen, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark
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Resultater opnået i foreningsåret 2019-2020 

 
Pro-

gram 

Område Mål/Arbejdsopgaver Resultater 

K
e

rn
e

o
m

rå
d

er
 

Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2020 uddeles for 9. 

gang.  

Vi har fået rigtig mange indstillinger, som 

vidner om stor uddannelsesaktivitet rundt 

om i landet. TAK for det, vi glæder os til at 

uddele årets uddannelsespris. 

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. Der har været stor pro-

gression i processen i årets løb og det ser 

ud til at vi kommer i mål med de ønsker og 

ambitioner, vi gik ind i arbejdsprocessen 

med.  

Nye medlemmer til uddannelsesudvalget Der er fortsat aktive medlemmer, men nye 

medlemmer ses gerne. 

Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse af 

uddannelsesstruktur og miljø i Dansk orto-

pædkirurgi 

Vi sendte sidste år et spørgeskema rundt til 

alle landets afdelinger samt alle medlem-

mer, for at undersøge hvordan uddannel-

sessøgende ortopædkirurger opfatter 

struktur og miljø omkring deres uddannelse 

i hverdagen.  Resultaterne har været længe 

under udarbejdelse men vil blive tilgænge-

lige på hjemmesiden indenfor nærmeste 

fremtid. 

Forskning Forsknings-webinar  Kursusaktiviteten fortsætter i form af 
forskningswebinar.  

Vi er åbne for emneforslag fra medlem-
merne.  

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

Rekordmange indsendte abstracts. Dette 
vidner om et stærkt forskningsmiljø.  
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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 
Forsknings Webinars. 
 

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. 

O
rg

an
is

at
io

n
su

d
vi

kl
in

g 

Strukturud-

vikling 

Udvikling af organisationen Styrket økonomi. Overskuddet skal tilbage 

ud til medlemmerne til faglige/sociale ar-

rangementer. 

Regional 

forankring 

Regionalt netværk og kontaktpersoner 
 

Bedre kontakt til afdelingerne gennem 
lokale UAO’er. 

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 på hjemmesiden. 

Økonomi Vedholde YODA som økonomisk bæredygtig 

organisation 

Tab ved aflysningen af forårsmødet, inde-

værende egenkapital har dog kunne absor-

bere dette. Realistisk budget for 2020/21 

med råd til flere regionale arrangementer 

og til delvis finansiering af forårsmødet 

2021. 

Medlem-

mer 

Alle stud. med. og yngre læger med interes-

se for ortopædkirurgi skal optages som 

medlemmer 

Medlemstal stabilt, ca. 370 medlemmer. 

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 1 møde. 

 

Internatio-

nalt 

NOF og EFORT Ingen afholdte møder med internationale 

samarbejdspartnere. 

 

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

Forårsmødet 2020 måtte desværre aflyses 

grundet COVID-19. 

Web og 

nyhedsbrev 

Ny hjemmeside Hjemmesiden har nu nogle år på bagen. Vi 
laver løbende små justeringer, men er me-
get tilfredse med hjemmesiden generelt 
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Uddannelse – kerneområde 1  

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

• I år vil den Den Gyldne YODA bliver uddelt under DOS livestream. Der er kommet en række indstil-

linger som tyder på at der har været fokus på det uddannelsesmæssigt på trods af at sygehusene 

har været udsat for en række udfordringer i forbindelse med COVID-pandemien.  

• Det uddannelsesmæssige arbejde i UDDU har været noget hæmmet af COVID-pandemien, men der 

er holdt en række virtuelle møder og der ligger en masse spændende projekter i støbeskeen. Blandt 

disse er digitalisering af logbogen samt udarbejdelsen af et skriv om hvad der udgør det gode ud-

dannelsesmiljø på ortopædkirurgiske afdelinger - noget som YODA vil være en del af. 

• På grund af familiære omstændigheder takker jeg af som formand. Der vælges ny formand på den 

kommende generalforsamling. 

  

Alexander Amundsen, Uddannelsesudvalgsansvarlig 

 

Forskning – kerneområde 2  

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

Forskningswebinar afholdes fortsat en til to gange årligt, forår og efterår. Vi opfordrer medlemmer til at 

bidrage med indlæg.  

Ungdomsforskerprisen “YODA Best Paper” har i år været udfordret af en aflyst kongres. Et velvilligt udvalg 

har dog på fornemmeste vis vurderet de indkommende abstracts, hvilket har resulteret i at de 5 bedst ra-

tede abstract er vurderet på ny af en dommerkomité bestående af 4 medlemmer af forskningsudvalget. 

Vinderen vil blive offentliggjort i forbindelse med DOS livestream. 

 

Pelle Baggesgaard Petersen, Forskningsudvalgsansvarlig 

  

som den er nu.  

Nyhedsbreve Der er udsendt nyhedsbreve hver måned i 
løbet af året, med pause i sommerferien. 
Det har desværre ikke være muligt at for-
sætte vores måneds temaer i nyhedsbre-
vet, men YODA ønsker at genoptage dette. 

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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Kursusvirksomhed – kerneområde 3  

Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger 

Året startede med velbesøgte kurser i landets regioner. Nye undervisere er kommet til, og der bliver delt 

både materiale og gode råd for at kvalitetssikre YODAs kurser på landsplan.  

I år valgte YODA at støttet op om vores yngre kollegaer i psykiatrien i Region Øst, ved at afholde et special-

indrettet suturkursus for dem efter deres ønske.  

YODA blev herefter, som alle andre, ramt af COVID19. Kurser måtte aflyses og deltagere måtte skuffes. Dog 

forsøgte vi tidligt i forløbet at finde kreative løsninger og skadestuekurset blev udbudt online ganske gratis 

af Regionsansvarlig i Øst.  

Herefter er det lykkedes at afholde flere af vores vanlige kurser efter gældende COVID19-retningslinjer. 

Pga. Den manglende kursusaktivitet over hele den lægefaglige linje, har vi genereret ventelister ved flere af 

vores kurser, og vi ser derfor på, om der kan afholdes ekstra over vinteren.  

Tak til alle de engagerede undervisere som stiller frivilligt op på YODAs vegne. 

Annie Kastrup, Kursusudvalgsansvarlig 

 

Rekruttering - Kerneområde 4 

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

cinstuderende 

YODA har fortsat en stærk profil i forhold til at rekruttere nye dygtige kollegaer til specialet. Vi arrangerer 

fortsat specialernes dag/karrieredag på universiteterne og afholder kurser for medicinstuderende og KBU-

læger. Vi står dog foran en udfordring med rekrutteringen de kommende år. Mange yngre læger har allere-

de valgt speciale under studiet, og det stiller krav til, at vi leverer god undervisning og et lærerigt og inspire-

rende ophold for de medicinstuderende, som er i klinik på ortopædkirurgiske afdelinger. Ydermere bliver 

flere og flere ansat i fælles akutmodtagelser i deres KBU. Derfor skal vi fortsat være til stede og være synli-

ge som gode forbilleder for specialet og YODAs brand er vigtigt i denne sammenhæng. 

Formand Sabine Simonsen 

 

 

Organisationsudvikling 

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

Vi har igen i år forsøgt at kontakte de uddannelsesansvarlige overlæger for ar formidle kurser og anden 

information fra YODA. Vi må erkende at det er svært i særligt region nord og syd konstant at have kontakt-

personer på alle afdelinger. Der ligger fortsat en opgave med at gøre nord og syd stærkere repræsenteret i 
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bestyrelsen og udvalg. Vi ønsker at styrke sammenholdet mellem yngre ortopædkirurger på tværs af afde-

linger regionalt og støtter derfor økonomisk sociale arrangementer for vores medlemmer. 

Formand Sabine Simonsen 

 

Regional udvikling 

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

tanter på alle afdelinger 

Region Nord  

Året startede med afholdelse af kursus i ortopædkirurgiske adgange i Aarhus, hvor deltagerne fik trænet 

deres kirurgiske adgange på kadaver. Derefter har året i region Nord været præget af corona-epidemien, 

hvilket betød aflysning af forårets skadestuekursus, der ellers var planlagt til at foregå i Aalborg. Corona-

epidemien og restriktioner har også gjort at efterårets skadestuekursus ikke bliver afholdt. Specialernes dag 

i nord bliver i år ikke afholdt fysisk som vanligt, men i stedet bliver der lavet en hjemmeside med oplysnin-

ger og links fra specialerne.  

Målsætningen er stadig et bedre sammenhold blandt yngre ortopædkirurger på tværs af regionen og lan-

det. Det har ikke været muligt at lave sociale eller faglige arrangementer på tværs af regionen i året der er 

gået, men jeg håber der bliver bedre mulighed for at mødes næste år, både til sociale og faglige arrange-

menter.  

Planlægningen af næste års kursus i kirurgiske adgange er godt i gang.   

Anne Lysgaard Schulz, regionsansvarlig nord 

     

Region Øst  

Igen i år blev alle HU-stillinger i region Øst besat. COVID-19 udfordrede afholdelse af forårets skadestuekur-

sus, som ved undertegnede blev afholdt som online forelæsning. Der var ganske meget positiv feedback og 

det har klart åbnet vores øjne for muligheden for flere fremtidige online “webinars”. Efterårets skadestue-

kursus var udsolgt og blev afholdt under hensyntagen til gældende COVID-19 retningslinjer med to nye, 

dygtige undervisere. 

Ambitionen om at opstarte sociale aktiviteter blandt yngre ortopædkirurger i region øst har ligeledes været 

umuliggjort af COVID-19 og står derfor fortsat som et mål i det kommende år. 

Jeg takker i år af som regionsansvarlig og ser frem til at give faklen videre.  Jeg stiller i stedet op til bestyrel-

sesposten som uddannelsesansvarlig og håber at kunne præge de nye målbeskrivelser til hoveduddannel-

sen så de lever op til YODAs ambitioner. 

 Casper Grønbæk, regionsansvarlig øst 

 

Region Syd  

Vi måtte desværre starte 2020 med at aflyse skadestuekurset som skulle have været afholdt i marts 

grundet COVID 19 situationen. Lige inden landet lukkede ned i marts, nåede vi at afholde kursus i basal 

suturteknik.  

Der blev afholdt skadestuekursus i september, som var totalt udsolgt, endda med flere stående på 

venteliste. Igen var kurset velbesøgt af uddannelseslæger inden for ortopædkirurgi, men også 
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medicinstuderende og akutmedicinere bakkede flot op om kurset. Vi havde et godt og lærerigt kursus, med 

virkelig dygtige undervisere og engagerede kursister. Der blev selvfølgelig taget alle tænkelige 

forholdsregner i forhold til COVID-19 i forbindelse med afholdelse af kurset.  

Uddannelsesmæssigt går det godt i Syd og der har været god søgning til de opslåede stillinger.  

Forhåbentlig kan det lade sig gøre at afholde et par sociale arrangementer i Syd i løbet af det kommende 

år, hvilket desværre ikke har været muligt i år.  

Kia Hansen, 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 for nogle år siden givet hjemmesiden et stort ansigtsløft og øget brugervenlig-

heden, 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. Vi 

har forsøgt med et hovedemne for hvert enkelt nyhedsbrev (eks forskning i aug, DOS i okt osv), hvilket vi 

synes fungerede fint, men dette er ikke blevet en realitet det sidste år, men det er fortsat et ønske fra 

YODA.  Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på YODAs hjemmeside og framelding kan nemt gøres via link på 

nyhedsbrevet.  

Facebook 

Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle og diskussionsplads til medlemmerne. Det er vores vigtig-

ste 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 specia-

lespecifikke 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 2020 

I år havde vi et spændende program linet op og som noget nyt forsøgte vi os med et heldagstema: Idræts-

ortopædi i samarbejde med DIMS! Formiddagen skulle have budt på ‘Landsholdslægens Beretning’ med 

Morten Boesen (cheflæge for DBU, landsholdet og FCK) og Jesper Petersen (læge for U21 landsholdet og 

FCN) og om eftermiddagen havde vi igen i år fire spændende workshops linet op. Bl.a. skulle vi have tilbudt 

undervisning i artroskopi i Arthrex’ mobile lab, undervisning i ledundersøgelse med fokus på ultralyd og 

selvfølgelig vores altid populære workshop; ‘Basal Osteosyntese’. På trods af stor tilmelding blev vi desvær-

re nødt til at aflyse Forårsmødet, da vi ikke kunne afvikle det forsvarligt under forårets lockdown. Vi er gla-

de for at det var muligt at refundere alle tilmeldte kursusdeltagere. YODA vil gerne takke DIMS og alle der 

havde meldt sig som sponsorer; Arthrex, bk medical, ConMed, Stryker og Zimmer Biomet og håber på at 

byde alle velkomne igen til næste år.  

Næste Forårsmøde bliver 7. maj 2021 i nye lækre rammer på Frederik VI’s Hotel i Odense. Vel mødt! 

Forårsmødeansvarlig, Cæcilie West Guldbrandsen 
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Mål for foreningsåret 2020-21  

1. Styrke formidlingen af YODAs arbejde på afdelingerne gennem sociale regionale arrangementer 

2. Fortsat fokus på ensretning og udvikling af skadestuekurserne og kontakt til UAO’er for en samlet 

tilmelding af KBU’er til kurserne fra afdelingerne 

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

4. Formidle resultaterne af YODAs spørgeskema om uddannelseskultur og påbegynde arbejdet med 

en kampagne som sætter fokus på uddannelseskultur. Dette udskudt fra sidste foreningsår grundet 

COVID-19. 

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

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

 

5 års plan – ny  

• YODA ønsker at fastholde et stabilt medlemstal.  

• YODA ønsker at forsætte som forening uafhængig af DOS, men med deltagelse i udvalgsarbejder 

under DOS. 

• YODA ønsker at søge indflydelse med én repræsentant i alle specialespecifikke selskaber. 

• YODA ønsker fortsat at sætte kræfter i rekruttering af medlemmer til YODA og skabe kontinuerlig 

interesse omkring YODAs kurser, events og forårsmøde. Herunder at gøre forårsmødet til et 

obligatorisk og attraktivt socialt og fagligt arrangement for alle YODAs medlemmer på tværs af 

uddannelsesniveau. 

• YODA skal støtte op om det sociale for yngre ortopædkirurger ved regionsarrangementer og nationale 

arrangementer. Dette skal være ligeligt fordelt mellem øst og vest.  

• YODA ønsker synlighed hos landets ortopædkirurgiske afdelinger og et samarbejde med vores 

speciales UKYLer. 

• YODA ønsker at blive mere digitaliseret. Dette f.eks. med webinars, online kurser/foredrag, online 

journalclub, online videobibliotek af bl.a. suturteknikker og/eller ortopædkirurgiske adgange 

 

 

  

Kommenterede [YD1]: Det her nåede jeg aldrig til da min ide var at skyde en film omkring s ituationer med uddannelser, men så ramte COVID - jeg syntes d og stad ig vi l skal have de resultater ud!  /Alex  
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Årsrapport 
2019-2020 

Økonomi  

 

Medlemmer 

I foreningsåret 19/20 fik vi 58 nye medlemmer af foreningen, velkommen til! YODA tæller nu 370 medlem-

mer, hvilket er 6 flere end sidste foreningsår.   

  

 Foreningsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 

YODA blev som mange andre dele af samfundet økonomisk ramt af corona. Dog blev det alligevel til et 

overskud på 13.398, da en del af foreningens aktiviteter lå forud for og andre heldigvis har kunne gennem-

føres efter den første bølge. Forårsmødet er som bekendt blevet udskudt til 2021, og kontrakten med Hotel 

Svendborg på afholdelse af mødet samt depositum til efterfølgende socialt arrangement betød desværre, 

at vi måtte imødese et samlet tab på godt 40.000 kr. På trods af tabet står YODA dog fortsat solidt økono-

misk med en egenkapital på 177.516 kr. Det er således fortsat ikke sigtet at YODA fremadrettet skal genere-

re overskud.  

  

  

Budget for 20/21 

Den uforudsigelige corona-situation gør det vanskeligt at spå om, hvorvidt budgettet for 20/21 bliver retvi-

sende. Vi har dog valgt at forholde os optimistisk og ikke foretage de store ændringer, da det forventeligt er 

Forårsmødet, der er i størst fare, men at dette må antages at blive med enten normalt deltagerantal eller 

endnu en udskydelse/aflysning. Kursusdelen, som budgetteres til et mindre overskud der er med til at dæk-

ke udgifter ved Forårsmødet, sættes således fortsat efter dette, om end overskuddet i foreningsåret 19/20 

var godt 12.000 mod 20.000 kr. året før. 

 

 

 

Mathias Barslund Gregersen 

Kasserer 
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Årsrapport 
2019-2020 

Resultatopgørelse 2019/20 og budget 2020/21 

 RESULTATOPGØRELSE BUDGET 2019/20 BUDGET 2020/21 

INDTÆGTER       
KONTINGENT kr. 112.650 kr. 110.000 kr. 110.000 
KURSUSVIRKSOMHED kr. 62.000 kr. 100.000 kr. 100.000 
FORÅRSMØDE       
DELTAGERGEBYR kr. 0 kr. 57.015 kr. 50.000 
SPONSORER    kr. 0 kr. 30.000 kr. 30.000 
I ALT kr. 174.650 kr. 297.015 kr. 290.000 

        

        
UDGIFTER       
REGIONALE FAGLI-
GE/SOCIALE ARR. 

-kr. 0 -kr. 24.000 -kr. 24.000 

KURSUSVIRKSOMHED -kr. 50.399 -kr. 80.000 -kr. 80.000 
FORÅRSMØDE SOCIALT -kr. 6.000 -kr. 40.000 -kr. 40.000 
FORÅRSMØDE FAGLIGT -kr. -33.813 -kr. 74.120 -kr. 66.000 
GENERALFORSAMLING -kr. 17.185 -kr. 20.000 -kr. 20.000 
BESTYRELSE/UDVALG -kr. 13.714 -kr. 20.000 -kr. 20.000 
ADMINISTRATION -kr. 40.141 -kr. 37.000 -kr. 40.000 
I ALT -kr.161.252 -kr. 295.120 -kr. 290.000 

        
BALANCE kr. 13.398 kr. 1.895 kr. 0 
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Årsrapport 
2019-2020 

  
 

Tak til... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forskningsudvalget:  

Casper Dragsted 
Tanvir Bari  
Karen Dyreborg  
Tue Smith Jørgensen 
Jacob Mortensen  
Dennis Winge Hallager 
Peter Udby 
Sidsel Fruergaard 
Alexander Amundsen 
Dennis Karimi 
Jakob Klit 
Søren Ohrt-Nissen 
 
 

Undervisere og kursusarrangører: 

Peter Max Jensen 
Peter Søndergaard 
Tobias Fog 
Casper Dragsted 
Mathias Dahl Sørensen 
Simon Outzen Brockhusen 
Mads Holm Gude 
Gudrun Holm Jacobsen 
Michael Houlind Larsen 
Thomas Falstie-Jensen 
Jeppe Barckman 
Jan Rölfing 
Charlotte Andreasen 
Theis Thillemann 
Michael Bendtsen 
Rikke Thorninger 
 

 

 

 

Økonomi: 
Pelle Petersen 
 
Intern revisor: 
Karl Viktor Guldagger 
 
Revisor: 
Uffe Larsen 
Brandt Revision 
 
 

 

 

Særlig tak til: 
Jørgen Tranum og Panum 
Instituttet 
Ortopædkirurgisk Afdeling 
Herlev Hospital og UAO Ras-
mus Nielsen 
 

Forårsmødeansvarlige: 

Cæcilie West 

Uddannelsesudvalget: 

Liv Wahlsten 
Katrine Borum 
Eske Brand 
Casper Dragsted 
 
 

Hjemmeside: 

Katrine Borum 

YODA repræsentant i DSSAK 

Liv Vesterby 
 
 

 

 

 

YODA repræsentant i DSHK 

Anne Mørup Pedersen 
 
 

 

 

 

Kommenterede [YD2]: Jeg kan ikke redigere i navene i firkanterne. Der skal rydes op i navnene på underviserne.  

Hilsen Katrine Borum  

Kommenterede [YD3]: Uddannelsesudvalget består af:  
Liv Wahlsten  

Katrine Borum  

Eske Brand  

Casper Dragsted  


