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YODAs Forårsmøde 2012

Det har igen i år været en stor 
fornøjelse at se mange engagerede 
unge ortopædkirurger samlet ved YODAs 
forårsmøde. I år deltog 75 yngre læger, 
21 uddannelsesgivende overlæger og 18 
undervisere. 
 Fredag blev der diskuteret 
uddannelsesforhold og eksamen. Lørdag 
var dedikeret til faglige workshops. Der blev 
debatteret, opereret, givet faglige hints og 
festet godt igennem.
 Vi ønsker i YODA at fortsætte det 
gode samarbejde med Uddannelsesudvalget 
under DOS omkring næste forårsmøde. 
Uddannelse er et af YODAs kerneområder, 
og vi synes samarbejdet giver gode 
muligheder for at skabe netværk og 
påvirke beslutningstagerne. Vi ønsker 
derfor igen næste år at samles på tværs 
af uddannelsesniveau til en spændende 
uddannelsesdag.

Bestyrelsen

Leder
Evaluering af Forårsmødet

Evalueringen af forårsmødet har generelt 
været positiv. Mange angiver både et højt 
socialt (4,5 gennemsnit på 1-5 skala) og 
fagligt (4,3 gennemsnit på 1-5 skala). 
Maden fik dog ikke de bedste anmeldelser, 
så vi planlægger grill med fadøl næste år. 
 Til gengæld svarer 95% at de helt 
sikkert kommer igen til næste år!
 Husk at tage jeres nye kolleger med 
næste år. 

Yngre Ortopædkirurger Danmark - YODA 

mail@yngreortopaedkirurger.dk
www.yngreortopaedkirurger.dk



Kontingent 

Så er det tid til opkrævning af kontingent. 
Kontingentet opkræves gennem 
lægeforeningen. Hvis du er tilmeldt 
Betalingsservice, så hold øje med at 
Yngre Ortopædkirurger fremgår unger 
Lægeforeningen på juni oversigten. Hvis du 
ikke er tilmeldt Betalingsservice burde du 
modtage indbetalingskort. 
 Er der nogen problemer, så kontakt  
kasserer@yngreortopaedkirurger.dk
 

Seneste nyt

YODAs Ungdomsforskerpris

YODAs Ungdomsforskerpris har til formål 
at anerkende den yngre læge, som på 
DOS’ årsmøde præsenterer det bedste 
forskningsprojekt. Man betragtes her 
som yngre læge, så længe man ikke har 
påbegyndt sin hoveduddannelse, er PhD 
studerende, PhD, dr.med. eller speciallæge 
ved deadline for indsendelse af arbejdet til 
DOS’ årsmøde. 
 Det skal her særligt specificeres, at 
medicinstuderende således kan komme i 
betragtning til prisen. Andre faggrupper 
end læger og medicinstuderende kan ikke 
komme i betragtning.
 Prisen, der er på 5.000 kr., uddeles 
en gang årligt. Overrækkelsen finder sted 
ved DOS’ årsmøde i oktober. Med prisen 
følger en vandrepokal, hvor prisvinderen 
får indgraveret sit navn. Har du lavet årets 
ungdomsforskningsprojekt? 

Opfylder du ovenstående krav og får du et 
arbejde optaget til DOS 2012, så send det 
til: j.klit1@gmail.com

Skriv ”Ungdomsforskerpris” i emnefeltet.Adresseændring

YODA får sine medlemsoplysninger 
(adresse, tlf, mail og arbejdssted) gennem 
lægeforeningen. Vi bruger disse oplysninger 
til at sende blandt andet nyhedsbrev ud, 
samt til at få overblik over hvor vores 
medlemmer er ansat. Det er derfor vigtigt 
at du holder dine data opdateret på www.
laeger.dk   

Yngre Ortopædkirurger Danmark - YODA 

mail@yngreortopaedkirurger.dk
www.yngreortopaedkirurger.dk



Den Gyldne YODA

Det er igen blevet tid til at uddele Den 
Gyldne YODA!
 Denne pris uddeles til en afdeling 
eller person som gennem det sidste år 
har gjort en ekstraordinær indsats for 
uddannelse af yngre ortopædkirurger.
 Da YODA desværre ikke kan være 
alle steder samtidigt har vi brug for din 
hjælp!

•	 Er det din afdeling som har gjort sig 
fortjent til ovenstående?

•	 Er din uddannelsesansvarlige overlæge 
den mest engagerede du nogensinde 
har mødt?

•	 Er din vejleder bare den bedste ?

Så nominer vedkomne til Den Gyldne YODA. 
Skriv en begrundelse for dit valg og send 
den til 
uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Frist 10. oktober

De bedste sommerhilsner fra 
Uddannelsesudvalget.

Nyt fra udvalg

Månedens billede

Dr. Hallager og Dr. Klit forsøger sig med en 
ny teknik til osteotomi på laterale malleol, 
med hammer og nedstryger. Hammeren er 
en standard frøken hammer fra malleolbak-
ken. Nedstrygeren fås i Silvan for 39,95 kr.
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Kursus i kirurgiske adgange til efteråret
 
I efteråret udbyder YODA kursus i kirur-
giske adgange. Kurset afholdes på Anato-
misk Institut i Aarhus, d. 20. og 21 august 
2012 (uge 34). Under kurset vil der bliver 
gennemgået en række forskellige adgange, 
alle nyttige for ortopædkirurgen først i sin 
karriere, og der vil være mulighed for at 
træne valgfrie adgange.
 Kurset består af praktiske øvelser på 
kadavere, hvor der vil være god tid til de 
enkelte adgange. Inden den praktiske del vil 
der være teoretisk gennemgang af dagens 
adgange.

YODA kursusarrangører: 
Kristian Behrndtz og Mette Sørensen, 
Aarhus Universitetshospital 

Vi forventer, at der åbnes for tilmelding 
snarest, så hold godt øje med  
hjemmesiden.

Kommende arrangementer

Fredagsbar i Århus den 8. juni

Hør om traumekirurgi i Sydafrika ved over-
læge Michael Brix fra OUH, der også giver 
tips til hvordan du selv kommer af sted på 
et ophold dernede.
 Foredraget starter kl. 17.30 i kæl-
deren på Cafe Luxor og varer 30-45 min.
Vi har valgt at få kaffe, the, kage og vand 
ad libitum under foredraget og  
efterfølgende en burger og 2 genstande 
for 299,- pr. deltager. Udgiften afholdes af 
deltagerne selv. Det er dog også muligt at 
støde til senere.
 Da vi skal vide hvor mange, der  
kommer til foredraget er der tilmeldingen 
enten på Facebookgruppen eller mail til  
nord@yngreortopaedkirurger.dk senest 
mandag d. 4. juni.

Vel mødt!


