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Leder 
 

Hvordan lærer du bedst? 
 
Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i 
forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes af Professor i medicinsk pædagogik, Peder 
Charles, der ved YODA’s forårsmøde 2012 gjorde det klart, at man opnår den bedste læring når 
teoretiske og praktiske læringssituationer kombineres.   
 
Når vi alle ved det, og sagkundskaben understøtter det, hvorfor er der så ingen tidsmæssig 
sammenhæng mellem A-kurserne i hoveduddannelsen og vores kliniske ophold inden for 
subspecialerne? YODA arbejder for at omstrukturere logistikken omkring A-kurser og kliniske 
ophold, således at de falder inden for samme tidsrum. Desuden udarbejder vi også forslag til at 
forbedre måden, hvorpå kurserne afholdes. 
Har I ideer eller indspark er I velkomne til at skrive til os. 
 
Bestyrelsen 
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Forskningsudvalget 
 
Forskningsudvalget i YODA arbejder med at inspirere og gøre forskningen lettere tilgængelig for 
yngre ortopædkirurger samt styrke netværket mellem ortopædkirurgiske forskere med bl.a. kurser, 
forskningskort, priser mm. 
 
Søndag d. 9. december kl. 15 afholdes udvalgets første møde i dette bestyrelsesår, hvor 
aktiviteterne for det kommende år skal planlægges og DU er velkommen! 
 
Har du gode ideer til udvalgets arbejde eller har du bare lyst til at tage del i arbejdet, så skriv til 
forskning@yngreortopaedkirurger.dk. Det er ikke et krav, at man kan komme til mødet d. 9. i 
København eller Birkerød (hvor det også er muligt at deltage via Skype). 
 
Jeg håber at høre fra mange interesserede :) 
 
 
Venlig hilsen 
 
Dennis Hallager Nielsen 
Formand for forskningsudvalget i YODA 
tlf.: 26 97 87 42 
mail: forskning@yngreortopaedkirurger.dk 

Jule glögg d. 21 december kl 17 i KØBENHAVN 
Kom og få et glas juleglögg med dine kolleger inden/efter de sidste desperate juleindkøb eller den 
sidste julefrokost. Nu kommer der snart noget på FACEBOOK om det!!.   

 

YODA forårsmøde 2013  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste YODA-Forårsmøde, som afholdes i Odense 3.-4. maj 
2013. 
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Kursus i skulderkirurgi i Horsens 16. Januar kl. 8.00-16.00 

Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Horsens byder velkommen til en dag, der gerne 
skal afmystificere skulderleddet for interesserede yngre ortopædkirurger. Målet med kurset er at 
komme godt omkring anatomi, patologi, undersøgelse og behandling af både traumatiske og 
kroniske lidelser. Underviserne er overlæger med subspeciale i skulderkirurgi fra ortopædkirurgisk 
afdeling i Horsens. Ultralydsfirmaet BK Medical deltager og gør det muligt, at vi kan tilbyde hands-
on ultralydsundersøgelse af skulderen. 

Pris: Kun 150 DKK 

Tilmelding via www.yngreortopaedkirurger.dk OBS! Tilmelding åbner først i løbet af næste 
uge, pga. omstrukturering på hjemmesiden.  

Velkommen til Horsens! 

 

Diplomkursus trin 1 Idrætsmedicin 25 Feb.-1.Mar. 2013 
 

Formål og indhold: Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på undersøgelsesteknik, 

diagnostik af hyppige idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og 

overbelastningsskader i knæ, skulder, hofte og ankel/underben. Patientdemonstrationer med 

instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af 

udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Idrætsfysiologi og biomekanik 

med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og 

almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af planlagt postgraduat 

diplomuddannelse i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi. 

 

file://svrdc126pub1/homedir$/pten/Dropbox/YODA%20Bestyrelse/Sekretariat/Nyhedsbrev/www.yngreortopaedkirurger.dk
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Tid og sted: Mandag d. 25. februar – fredag d. 1. marts 2013 kl. 08.00 – 16.30 (mandag dog 9.30-

17.00 og fredag 08.00-15.00. Forsvarets Sundhedstjeneste, Flyvestation Skalstrup, Køgevejen 146, 

4621 Gadstrup. 

Kursusafgift: Yngre læger, medlemmer af DIMS: 4.500 kr., andre yngre læger: 5.000 kr. Ikke yngre 

læger, medlemmer af DIMS: 5.500 kr., andre ikke yngre læger: 6.000 kr. Kursusafgiften inkluderer 

frokost og the/kaffe. 

Tilmelding: E-mail med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab 

af DIMS til kursussekretær Majbritt Leth Jensen – majjense@rm.dk; Tilmelding er først gyldig når 

betalingen er registreret. Kost og logi mod betaling kan evt. arrangeres på Flyvestation Skalstrup i 

det omfang, der er ledige værelser efter nærmere aftale. Maks. 24 deltagere. Sidste frist for 

tilmelding: 1. februar 2013. 

Betaling: Kursusafgift indbetales på konto i Danske Bank: reg.nr.: 1551 konto: 16023337 med 

angivelse af navn og kursus.  

 

Hjemmesidetippet 
På hjemmesiden finder du en link samling med faglige links der kan være nyttige i hverdagen 
http://www.ortopaedi.dk/index.php?id=386 

Kender du til andre links der skal ind på siden så skriv til  
nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk 

Månedens billede 

 
En trykpneumothorax der fik en grov kanyle i IC2…  
Månedens billede er indsendt af foreningens næstformand, Bjarke Viberg, der dermed indkasserer 
den anden uddeling af rødvin for månedens billede. Det begynder at ligne en sammensværgelse 
men der var ikke andre indsendte billeder.  
Forslag til næste måneds billede og en god chance for at indkassere en flaske rødvin sendes til: 
 nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk 
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