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Eksamen efter endt hoveduddannelse? 
 
Svenskerne, finnerne og amerikanerne har det. Men skal vi også have det? Og hvordan skal den i 
givet fald udformes? 
 
Hvis det står til uddannelsesudvalget under DOS, skal 
der i løbet af de kommende år indføres eksamen efter 
endt hoveduddannelse i ortopædkirurgi. I YODAs 
bestyrelse finder vi udviklingen interessant. Det er en 
overvejelse værd om speciallægeuddannelsen i dag er 
sat sammen med det rette niveau af praktisk 
færdighedslære og incitament til teoretisk dygtiggørelse, 
og om en eksamen vil være med til at hæve det faglige niveau eller fjerne fokus fra den kliniske 
hverdag. Men skal vi i fremtiden eksamineres for at opnå speciallægeautorisation, skal vi sikres 
indflydelse på uddannelsens kvalitet og eksamens udformning. 
 
Vi er i YODAs bestyrelse interesserede i at høre jeres holdning til ovenstående og vil derfor i 
løbet af april rundsende en lille enquete.  
 
Til YODAs forårsmøde 11. og 12. maj er emnet på programmet, og der er mulighed for at give 
vores mening til kende over for DOS og de uddannelsesansvarlige overlæger. 
 

Se programmet for Forårsmødet 2012 
 
Det fulde program for forårsmødet kan ses på: 
 
www.yngreortopaedkirurger.dk 
 
Der er fortsat åbent for tilmeldinger via hjemmesiden. 
 

Kursus i kirurgiske adgange d. 19.-20. april melder "alt optaget"	  
 
Det er ikke længere muligt at tilmelde sig forårets kursus på Panum Instituttet. Som det fremgår 
nedenfor vil der blive arrangeret et nyt kursus i efteråret, der afholdes i Århus. 
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Kursus i kirurgiske adgange kommer til efteråret 
 
I efteråret udbyder YODA kursus i kirurgiske adgange. Kurset afholdes på Anatomisk Institut i 
Aarhus, d. 20. og 21 august 2012 (uge 34). Under kurset vil der bliver gennemgået en række 
forskellige adgange, alle nyttige for ortopædkirurgien 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  
Info om tilmelding følger, hold øje med nyhedsbrev og hjemmeside. 

 

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 kr. 5.000, 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. 
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Fredagsbar d. 13. april i København 
 
 
Sted: FUGU, gl. strand 42, Tid: kl 17:00 
 
For første gang slår YODA dørene op for vores fredagsbar på  
FUGU (fugu.dk) i København.  
 
 
 

 
Kom og hør et spændende foredrag om at være udsendt som kirurg i ”Surgical Team” med Læger 
uden Grænser – Medecins Sans Frontieres (MSF). Overlæge Tom Lemser (Hvidovre) har været 
udsendt to gange med MSF. Første gang på Haiti og senest i Nigeria. Han kommer og fortæller om 
sine oplevelser. Han er en underholdende fortæller og der vil også blive trukket på smilebåndet. 
 
Tilmelding helst på Facebook på YODAs egen side, ellers via mail:  
ptofttengberg@gmail.com  
 
HUSK at angive om du vil spise med! 
 
 


