
 

 

 

 

Yngre Ortopædkirurger Danmark - YODA 
 

mail@yngreortopaedkirurger.dk 

www.yngreortopaedkirurger.dk 

 

 

 

 

YODA NYHEDSBREV  

APRIL 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Leder 
 

Hvorfor er festen vigtig? 
YODA’s formål er at varetage yngre ortopædkirurgers interesser. Fagligt, organisatorisk og ikke 
mindst socialt. Med YODA’s forårsmøde ønsker vi at sætte rammerne for at mødes på tværs af 
landet og udvikle netværk og venskaber for resten af livet. Det gøres bedst i afslappede omgivelser 
til årets bedste fest for ortopædkirurger. Som Karen Blixen sagde: ’Der er mange veje til 
sandheden - en af dem er Bourgogne’ 
 
Bestyrelsen 
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YODA Forårsmøde 3.- 4. maj.  
 
Stadig mulighed for at komme med 
Hvis du endnu ikke er meldt til årets faglige og festlige højdepunkt så er der stadig mulighed på  
http://tilmelding-ortopaedi.dk/ 

Husk at tage dine nye kolleger (KBU´er og introlæger) med til  

Nyt fra forskningsudvalget 
2 dages forskningskursus 
Der er i skrivende stund 10 pladser tilbage på YODAs Forskningskursus d. 22. april og 13. maj i 
Odense. Tilmeld dig på http://tilmelding-ortopaedi.dk/?page_id=352’ 
 
Åbent foredrag om fundraising med Forskningschef i Lundbeckfonden, Anne-Marie Engel 
Foredraget afholdes d. 13. maj kl. 15.30 og ca. en time frem på Odense Universitetshospital, 
Klinikbygningen, Emil Aarestrup auditoriet.  
 
Ungdomsforskerprisen 
Deltag i konkurrencen om YODAs Ungdomsforskerpris, som belønnes med 5.000 kr.! Alt du skal 
gøre er at svare ”YES” til ”Apply for YODA abstract Award”, når du indsender dit abstract til DOS 
Kongressen senest d. 23. juni. 
For at komme i betragtning til prisen er det et krav at du endnu ikke er påbegyndt et 
hoveduddannelsesforløb eller en Ph.D. uddannelse og at dit CV ikke titler som speciallæge, Ph.D. 
eller Dr.Med. Medicinstuderende kan også deltage i konkurrencen.  
 

Skadestuekursus i Århus d. 22. og 23. maj 
YODA tilbyder Skadestuekursus over to kursusaftener til alle uddannelsesregioner. Kurset 
henvender sig til nye læger og stud.med. i Skadestuen og FAM. Formålet er at komme omkring 
både de oplagte, de okkulte, de praktiske, de hyppige og de alvorlige problemstillinger, der opstår 
på en skadestuevagt. For hver behandlingsregion gennemgås flere forskellige patient cases, hvor 
mulige undersøgelses- og behandlingsstrategier diskuteres. Vi forventer at deltagerne inden 
kursusstart har et vist kendskab til undersøgelsesteknik for bevægeapparatet svarende til pensum 
ved universiteternes ortopædkirurgieksamen. 
Tilmelding på http://tilmelding-ortopaedi.dk/ 

 Kirurgiske adgange d. 19. og 20. april i Århus
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste kursus i kirurgiske adgange. Mere info om tilmelding 
følger.  
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Fredagsbar i København d. 28. juni. 
 
YODA holder vinsmagning på R-bar  
Kom til vinsmagning og kollegial hygge d. 28 juni kl 17. på R-bar i Møntergade 19.  
Tilmelding ved opslag på Facebook følger snarest. Ellers skriv til 
webmaster@yngreortopaedkirurger.dk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVIEW 
Susanne Mallet er overlæge på Køge og vandt den gyldne YODA 2012 
 
Hvad fik dig til at vælge ortopædkirurgien. 
Det der tiltalte mig var det at man hurtigt kan stille en diagnose, hurtigt finde en behandling til 
patienten. Langt de fleste er sunde og raske patienter, og de fleste bliver raske efter behandling. 
Mit første møde med ort. Kir var en skadestue, og det var tilfredsstillende at kunne gipse og 
behandle patienter. 
Jeg har været i gas.kir i to år, hvor der var mange cancerpatienter og rigtig mange kom for sent i 
behandling, det har man ikke i vores speciale i nær så høj grad.  
Ort. Kir Det passer til mit temperament, man skal ikke vente længe på svar på prøver som i en 
medicinsk afd. Diagnosen er som regel hurtigt stillet og en behandlingsplan klar til patienten. 
 
Hvad er det bedste ved at være ort. Kir: hvad gør dig glad på arbejde: 
Når man møder sine patienter igen og de er glade og tilfredse. 
 
Hvad betød det for dig at få den gyldne YODA? 

mailto:mail@yngreortopaedkirurger.dk
http://www.yngreortopaedkirurger.dk/
mailto:webmaster@yngreortopaedkirurger.dk


 

 

 

Yngre Ortopædkirurger Danmark - YODA 
 

mail@yngreortopaedkirurger.dk 

www.yngreortopaedkirurger.dk 

 

Det betød, at nogen havde lagt mærke til det stykke arbejde vi har lagt i afd. Mht uddannelse, det 
betyder også at yngre læger har meget høje forventninger til hvad vi kan levere her på stedet, det 
forpligter os til at fortsætte vores arbejde med uddannelsesprogrammet, og ikke bare går i stå.  
 
Hvis du skal give et godt råd til de yngre læger? 
Man kan ikke give et generelt råd, det kommer an på om man har flair for specialet eller ikke. Hvis 
man ikke har flair for ortopædkirurgi, så skal man vælge et andet speciale. 
Men hvis man falder godt ind i specialet, så skal man tage på de relevante kurser, få opereret så 
meget som muligt og få så meget på CV´et som overhovedet muligt. 
Så der er ikke et godt råd, men mange. 
 
Hvad tænker du er udfordringen for specialet i fremtiden? 
Det at holde specialet samlet, at det ikke bliver splittet i alle subspecialerne. Ex er rygkirurgien, 
som nogen steder er splittet fra, det kunne også blive virkelighed for den artroskopiske del af 
ortopædien. Det ville betyde at man bliver subspecialiseret for tidligt, og ikke når at få den brede 
uddannelse og erfaring først.  
 
Vi skal huske hvorfor vi gør det her (uddanner YL), patienterne har krav på den bedste behandling, 
og det er grunden til at vi skal uddanne gode læger. Det skal være afdelingen som helhed der har 
ansvaret for uddannelsen, fordi alle har en interesse i den godt uddannede kollega. Så kan alle 
forhåbentlig glæde sig over at se glade patienter.  
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