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Forårsmøde 2012
Forårsmødet 2011 var en stor succes, og hele YODAs bestyrelse ser nu frem til at gentage succesen igen i år d. 11-12.
Maj - denne gang i de skønne omgivelser på Dalum Landbrugsskole i Odense.I år afholder vi fredagen fælles med DOS,
hvilket er uddannelsesdagen, og dette arrangement er gratis. Efter en spændende dag i uddannelsens tegn holder vi en
gedigen fest, og lørdag er der undervisning i 3 forskellige spor hhv. Basal osteosyntese-workshop/ ”Den trimalleolære
fraktur og dens udfordringer”/ Distale radiusfrakturerVi kunne evt. Uddybe det lidt f.eks: 1) Basal osteosyntese: for
alle kommende og nye kirurger, som gerne vil have en indføring i og forståelse for basal fraktur kirurgi. 2) Distal
radiusfraktur: Hør om frakturens udfordringer og prøv nogle af de gængse osteosyntesemetoder. 3) Den trimalleolær
fraktur og dens udfordringer: En spændende dag om denne svære fraktur, hvor yderst kompetente kirurger er klar til
at deres syn på frakturen.
. Mødet er en god anledning til at mødes og hygge med andre kommende ortopædkirurger.
Det endelige program er under finpudsning.
Der vil, som sidst, være mulighed for at tilmelde sig hele arrangementet eller blot dele af det. Hold derfor godt øje med
hjemmesiden, som snarest åbner op for tilmeldinger.
OG HUSK AT ØNSKE FRI!!! Vi håber på at se mindst lige så mange glade kolleger som sidste år!
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YODA repræsentant I DSSAK bestyrelse søges
YODA søger bestyrelsesmedlem til Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi
Bestyrelse i YODA har fået en meget positiv henvendelse fra DSSAK, som har ændret deres vedtægter og muliggør
dermed et YL-medlem i deres bestyrelse. De ønsker et tæt samarbejde med YODA, hvorfor vi er blevet bedt om at finde
et medlem, der vil indgå i et samarbejde.
Hvis DU er interesseret i skulder og albue kirurgi, er der hermed en mulighed for at være med helt fremme. DSSAK har
4-5 møder årligt, hvoraf det ene er deres årsmøde 26.-27. april. For at komme i betragtning til bestyrelsesposten, så
skal DU (ud over at være YODA-medlem) skrive en henvendelse til YODA, hvorefter vi ved bestyrelses mødet 6. februar
vælger en kandidat.
Vi glæder os meget til et godt samarbejde med DSSAK og dig :-)

Mentorordning ved Yngre Læger
Yngre Læger har etableret et mentorprogram for KBU-læger, og det vil vi i YODA meget gerne støtte op om. De nye
KBU-læger fra 2012 får et tilbud om en mentor, og det kræver selvfølgelig frivillige. Man er mentor for et år ad gangen,
og der forventes minimum 4 møder ila. året. Der vil være en introduktion til rollen som mentor forud for det første
møde med mentee
Vi vil derfor opfordre dig til at overveje at blive mentor!
Har det vakt din interesse og vil du gerne være mentor, så skal du sende følgende oplysninger senest den 13.
februar 2012, til kk@dadl.dk
Navn:
Arbejdssted:
Speciale:
Hjemadresse:
E-mail:
Tlf.nr.
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Uddannelsesdagen
Den 11. maj 2012, kl. 9 – 16 på Dalum Landbrugsskole, Odense afholder YODA og DOS’ Uddannelsesudvalg
udannelsesdag for yngre læger, medicinstuderende og uddannelsesansvarlige overlæger.
Dagens temaer er:
Læring – Målbeskrivelser – Specialisteksamen – Skadestuen - Simulation
Er uddannelse arbejdsgiverens ansvar? Er uddannelse den uddannelsessøgendes ansvar? Er uddannelse en del af
arbejdet? Foregår uddannelse i fritiden? Kan eksamen bidrage til indlæringen?
Deltagelse er gratis idet udgifterne afholdes af DOS.
Program:
Fælles formiddag for begge grupper:
Kl. 09.00-10.30:
Eksamen og eksamens betydning for indlæringen. Svensk specialisteksamen ved Prof. Peder Charles, ph.d. Signe
Gjedde Brøndt og klinikchef, overläkera Hanne Hedin, Falun. EBOT & SOF.
Diskussion
Kl. 10.30-12.00: ”Læring inden for overenskomstens rammer eller eget ansvar for læring”. Oplæg ved reservelæge
Simon Serbian, GEH, og professor, overlæge Martin Lind, AUH.
Diskussion
Kl. 12.00-12.30: Frokost
Kl. 12.30-15.30: Yngre Læger:
Enten:
•

Workshop: Det akutte knæ, skulder og hoved/nakketraume i skadestuen. Undervisning i undersøgelsesteknik
og radiologi.
Eller:

•

Foredrag 1: ”Kend din maligne tumor” ved afd. læge Tine Nymark, RH.

• Foredrag 2: ” Amputationer tips og tricks samt krigskirurgi, ved Overlæge Finn Warburg, RH.
Kl. 12.30-15.30: Uddannelsesgivende (over)læger
Workshop I:
Målbeskrivelser for fase IV uddannelser. Overlæge Niels Wisbech Pedersen, OUH.Workshop II:
Simulatorkirurgi, Overlæge Claus Ol Hansen, AH.
Workshop III: Ny HU målbeskrivelse. Hvordan implementeres og bruges den
bedst? Overlæge Michael Brix, OUH.
Kl. 15.30-16.00: Fællesdiskussion og evaluering
Efterfølgende fortsætter YODA sit forårsmøde med festmiddag og fest, og lørdag morgen masser af spændende
undervisning. (Tilmelding hertil særskilt og via YODAs hjemmeside)
Tilmelding til Uddannelsesdagen er ligeledes på hjemmesiden, der åbner i løbet af en uges tid.
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Forskningsudvalget
Første dag af forskningskurset ”Fra den go’e idé til den færdige protokol ” er nu veloverstået. Kurset blev arrangeret i
samarbejde med Videnskabeligt udvalg DOS. Vi modtog desværre flere henvendelser fra frustrerede kollegaer, som
ikke kunne nå at få fri, samt medicinstuderende, der havde eksamen. Til næste kursus vil vi bestræbe os på bedre
planlægning og tidligere varsling.
Læs mere om kurset på vores hjemmeside under forskningsudvalget.
Vi arbejder på at opbygge et ”regionskort” for forskning. Tanken er, at mentorer og forskningsgrupper skal være listet
for at lette den yngre læges overblik.
YODA og DOS vil i forbindelse med DOS-mødet 2012 uddele Ungdomsforskerprisen, hvis formål er anerkendelse af
den yngre læge/medicin studerende, der præsenterer det bedste forskningsprojekt på DOS’ årsmøde.
Se fundatsen på vores hjemmeside.
Prisen er på kr. 5.000,- og med prisen følger en vandrepokal, hvorpå prisvinderen får indgraveret sit navn.
Husk deadline for abstracts til DOS 2012 er den 24.06.12

Kursusudvalget

Sårkursus afholdt
Der har været afholdt de første kurser i hhv. Akutte - og Kroniske sår.
Kursus i kroniske sår, var ledet af overlæge Finn Gottrup fra sårcenteret på Bispebjerg, der berettede om patologien
bag sårheling og inflammations faserne. Herefter var der en præsentation af sårprodukter. Dernæst blev de
karkirurgiske problemstillinger omkring behandling, revaskularisering og vurdering af iskæmiske ben gennemgået
ved karkirurg Joan Meyer. Slutteligt en gennemgang af amputationsniveauer, mhp. preoperativ udredning og teknik til
at skabe en god og fungerende amputationsstump.
Kurset i behandling af akutte sår var lagt som et aftenkursus.
Kurset startede med billeder af ansigtskader og sutureringen af disse, samt cases ved Plastikkirurgisk kursist Jais
Oliver Berg. Herefter blev nekrotiserende fasciitis blev gennemgået og diskuteret udfra hhv. plastikkirugisk og
ortopædkirurgisk synspunkt.
Afslutningsvis var der en gennemgang af større sår med bløddels-, kar- og nerveskade.
Begge kurser var en stor succes, og mere end halvdelen af deltagerne deltog på begge kurser, hvorfor kurserne næste
gang vil blive udbudt som et 1,5 dages kursus, med mulighed for at deltage i de dele der måtte interessere en.
Næste års kursus ledes af Finn Gottrup og afholdes i Sårcenterets auditorium på Bispebjerg Hospital.
Evalueringerne har været meget positive. Skulle der være kursister, der mangler at evaluere kurset, er de meget
velkomne til at bruge mail adressen sarkursus@hotmail.com

6/6

Nyt kursus i kirurgiske adgange 19.-20. April på Panum-Instituttet
YODA afholder igen Kursus i Ortopædkirurgiske adgange. Kurset forløber over 2 dage og afholdes på Panum Instituttet
i samarbejde med Anatomisk Institut. Kurset er et kadaverkursus, hvor kursisterne 2 og 2 træner hhv. planlagte og
selvvalgte adgange på kadavre. 2 gange dagligt afholdes tavle-undervisning med gennemgang af de kirurgiske adgange
Underviserne er Professor Jørgen Tranum-Jensen fra Anatomisk Institut, Overlæge Peter Mikkelsen fra Køge Sygehus
samt Christian Pedersen fra Herlev Sygehus, samt Kursusledere Kirill Gromov og Naja Bjørslev.
Kurset retter sig mod Introlæger og Kursister, men alle kan tilmelde sig. Kursusopslaget annonceres på hjemmesiden
snarest, hvoraf også tilmelding vil fremgå

Region øst
YODA repræsentant i det speciale specifikke uddannelsesråd i Region Øst
Bestyrelsesmedlem Marie Fridberg-Tobiassen er valgt til yngre læge medlem i regionen - og har inflydelse på
planlægningen af hovedudannelses- samt introforløb inkl fokuserede ophold. Her arbejdes med at tilrettelægge
uddannelses-forløbene så alle kompetencer i målbeskrivelsen kan opnås.
Skriv gerne til mfridberg@hotmail.com Hvis du har noget på hjertet der skal bringes videre til rådet Fx hvad der ikke
fungerer på din afdeling eller hvad der fungerer godt.
I YODA arbejder vi desuden på at få et YODA medlem i uddannelsesrådene i.Region Nord og –Syd.
YODA ambasadør på alle ortopæd kirurgiske afdelinger i region Øst
Vil du være lokal YODA ambassadør på din afdeling?
Opgaven er at hænge plakater op fra YODA og informere om YODA lokalt.
Det er tænkt som en stafet man skal levere videre når man skifter afdeling.
Kontakt på mfridberg@hotmail.com

