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Leder 
 
Hvad skal YODA's dagsorden være fremover? 
 
Til DOS-kongressen fylder YODA 2 år. Vi er i dag 200 medlemmer, har repræsentation over hele 
landet, har vel besøgte og fagligt gode arrangementer landet over. Vi har sat fokus på uddannelse 
og forskning. Bl.a. ved at stifte og uddele Den Gyldne YODA og Ungdomsforsker Prisen. Vi er gået 
ind i rekrutterings problematikken og overvejer at gå ind i debatten omkring strukturen af Fase 4 
uddannelsen (sub-specialisering). Vi holder øje med uddannelsesstederne og følger op på dårlige 
evalueringer. Vi har nået meget på de første 2 år. 
 
Men hvad skal YODA's dagsorden være fremover? I dette nyhedsbrev er indkaldelse til YODA's 
generalforsamling den 24. oktober kl 18:30. Vi håber at se jer alle, så I kan beslutte retningen for 
YODA! Og vi efterfølgende med et glas i hånden kan lære hinanden bedre at kende. 
 
Bestyrelsen 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i YODA 
 
Ønsker du at møde landets yngre ortopædkirurger på tværs af regionerne? 
Ønsker du indflydelse på dine uddannelses- og forskningsvilkår? 
Ønsker du flere relevante kurser? 
Eller har du en helt fjerde dagsorden? 
 
Så har du her muligheden for at sætte dit præg på YODA! 
 
Efter generalforsamlingen fortsætter vi meningsudvekslingerne i hyggeligere omgivelser ...  
 
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Lokale: Reykjavik 
Tid: 24. oktober 2012 kl 18:30 
 
 
 
 



 

 
 

Yngre Ortopædkirurger Danmark - YODA 
 

mail@yngreortopaedkirurger.dk 
www.yngreortopaedkirurger.dk 

 

 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Indkomne forslag  
4. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår 
5. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent 
6. Personvalg 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. 9 øvrige bestyrelsesmedlemmer  
e. Revisor  

7. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til 
mail@yngreortopaedkirurger.dk senest den 10. oktober.   
Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag vil blive udsendt senest en uge før 
generalforsamlingen. 

Vil du med ud efter GF ??  
Når generalforsamlingen er afsluttet skal vi ud i det københavnske natteliv. Vi starter med en sen 
aftensmad på burgerbaren Cocks and Cows (man kan også få vegetarburgere her), herefter står 
den på drinks mm. på en af de nærmeste barer. Opslag på FB hvor man kan tilmelde sig, og hvis 
man ikke ejer en FB konto så kan man e-maile til nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk og skrive 
at man kommer til middag og drinks efter GF.  
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Forskningens Danmarkskort 
 
YODA kan nu præsentere vores interaktive Danmarkskort over aktive forskningsenheder i 
Danmark og deres kontaktpersoner. Følg linket og se: 
http://www.ortopaedi.dk/index.php?id=382   

YODA´s Ungdomsforskerpris 
 
Vi ser i forskningsudvalget frem til for første gang, at kunne uddele YODAs ungdomforskerpris. Der 
var indsendt mange flotte og gennemarbejdede studier til årets ungdomskonkurrence. Det har 
derfor været en hård opgave for forskningsudvalget at skulle udvælge blot fem studier til 
konkurrencen. Forskningsudvalget har efter et svært arbejde med mange lange og spændende 
diskussioner udvalgt følgende fem studier, til at indgå i årets ungdomskonkurrence.  
Vinderen vil blive offentliggjort på DOS kongressen 2012 fredag den 26.09.2012.  
Kom og deltag i denne historiske begivenhed.   
 
Iliotibial band autograft versus Bone-patella-tendon-bone autograft 
for ACL-reconstruction: A 15-year follow-up of a prospective 
randomized controlled trial. 
Frederik Stensbirk, Kristian Thorborg, Lars Konradsen, Per Hölmich 
Artroskopisk Center Amager; Artroskopisk Center, Amager; 
Idrætskirugisk Enhed, Bispebjerg; Artroskopisk Center, Amager 

 
Should the knife be discarded after skin incision in arthroplasty surgery? 
Casper Ottesen, Annette Skovby, Henrik Husted, Alice Friis-Møller, 
Anders Troelsen 
Dept. Of Orthopaedic Surgery Hvidovre University Hospital; Dept. of 
Clinical Microbiology, Hvidovre University Hospital; Dept. Of 
Orthopaedic Surgery, Hvidovre University Hospital; Dept. of Clinical 
Microbiology, Hvidovre University Hospital ; Dept. Of Orthopaedic 
Surgery, Hvidovre University Hospital 

 
Mechanically induced osteoclast differentiation is associated with alterations in genes regulating IL-6 signaling, cell 
death and osteoblast differentiation 
Rune V. Madsen, Benjamin McArthur, Aleksey Dvorzhinskiy, F. Patrick Ross, Mathias P. Bostrom, Anna Fahlgren 
University of Copenhagen; , Hospital for Special Surgery, New York, USA; , Hospital for Special Surgery, New York, USA; , Hospital for Special Surgery, 
New York, USA; , Hospital for Special Surgery, New York, USA; , Linköping University, Linköping, Sweden 
 

Increasing laxity after ACL reconstruction with patella tendon is not 
caused by failure of fixation - a 10-year follow up with RSA 
Louise Irdal-Jeppesen, Annette Holm Kourakis, Michael Rindom Krogsgaard 
Section for Sportstraumatology M51 Bispebjerg University Hospital; 

 
Antibodies against Glucosaminidase as a biomarker of protective 
immunity against Staphylococcus aureus osteomyelitis 
Nina Gedbjerg, John Daiss, Joshua Hunter, Kirill Gromov, Kjeld 
Søballe, Edward Schwarz 
The Center for Musculoskeletal Research and Department of Orthopedics 
University of Rochester, Rochester, New York, USA and Aarhus 
University Hospital, Aarhus, Denmark; Codevax Inc, Rochester, New 
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York, USA; The Center for Musculoskeletal Research, University of 
Rochester, Rochester, New York, USA; Department of Orthopedics, Aarhus 
University Hospital, Aarhus, Denmark; Department of Orthopedics, 
Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark; The Center for 
Musculoskeletal Research, University of Rochester, Rochester, New 

SAKS 2. Kursus i ledbåndskirurgi 2012  
 
20-21. november 2012, Panuminstituttet i København 

 
Målgruppe: Yngre kirurger med kendskab til basal artroskopi, der vil lære eller udvikle deres 
færdigheder i ledbåndskirurgi.  
Praktisk: Der stiles mod undervisning og praktiske øvelser  inden for ACL kirurgi , MCL , MPFL og 
evt. LCL kirurgi. Kurset er et kadaver kursus med 2 kursister pr kadaver. Der vil være vekslen 
mellem undervisning og praktiske øvelser. Tildeling af pladser foregår efter princippet ”først til 
mølle”. 
Program:Se hele program på www.SAKS.nu  
Undervisere: Speciallæger med stor erfaring inden for ledbåndskirurgi. 
Kursus afgift:   Kr. 2300 for SAKS medlemmer,  Kr. 2700 for ikke SAKS medlemmer  
Kursus ledere: Torsten Warming, Overlæge, Bispebjerg hospital og Micael Haugegaard, Overlæge, 
Gildhøj Privathospital.- 
Tilmelding: Send mail med navn, arbejdssted, adresse til Warming@dadlnet.dk.    
 
For fuld information se SAKS’ hjemmeside under kurser/ kursus i ledbåndskirurgi. 
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Den Gyldne YODA 2012  
Prisen uddeles af YODA til en afdeling eller person som gennem det sidste år har gjort en 
ekstraordinær indsats for uddannelse af yngre ortopædkirurger. 

• 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? 

 
Nominer vedkommende til Den Gyldne YODA 
 
Skriv en begrundelse for dit valg og send den til 
uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk  
 
Frist 10. oktober 2011 

 

YODA forårsmøde 2013  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste YODA-Forårsmøde, som afholdes i Odense 3.-4. maj 
2013. 

Karrieredag på Panum d. 11 oktober  
 
YODA har brug for et par repræsentanter for vores speciale der kan være med på karriedagen på 
Panum d. 11 oktober. Skriv til mfridberg@hotmail.com hvis det har interesse.  
 

Månedens billede  
Yoda er løbet tør for gode billeder og udlover derfor en flaske god rødvin til den der sender det 
bedste billede som næste måneds billede. Sendes til nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk 

mailto:mfridberg@hotmail.com
mailto:nyhedsbrev@yngreortopaedkirurger.dk
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