
Yngre Ortopædkirurger Danmark - Efterår 2014

Leder
YODA blev stiftet i efteråret 2010, og ved den 

kommende generalforsamling under DOS 

kongressen, takker de sidste 

bestyrelsesmedlemmer fra den stiftende 

bestyrelse af. YODA har haft en eksplosiv 

vækst de sidste 4 år samt fået indflydelse på 

vigtige uddannelsesposter. Der skal lyde en 

stor applaus til alle tidligere og afgående 

bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde, men også til de mange andre, som hjælper YODA i 

udvalgene med ideer og få projekter gennemført. Vi håber på fortsat engagement og entusiasme fra vores 

medlemmer.

Ved den kommende generalforsamling vil der være en stor udskiftning i bestyrelsen, hvor 9 ud af 12 

bestyrelsesmedlemmer stopper. Formand og Webmaster genopstiller til de samme poster, men der som 

altid lagt op til kampvalg til samtlige poster. YODA har brugt de sidste 4 år på at konsolidere sig selv og 

sprede armene ud. Nu skal kursen for de næste mange år rettes til, så det bliver et meget spændende 

bestyrelsesår, hvor vi håber på mange nye og unge kræfter. Vi har i år givet mulighed for, at man inden 

generalforsamlingen kan indsende valgoplæg, som kan blive lagt ud på hjemmesiden. I dette nyhedsbrev 

kan du læse en kort beskrivelse af hver bestyrelsespost. Dette bliver også at finde på hjemmesiden 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Overvejer du en post bestyrelsen kan du allerede nu 

holde den 15. november fri, da det er dagen for første bestyrelsesmøde.

Tilmeldingen til generalforsamlingen er åben, og vi håber at se rigtig mange af Jer.

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk

Generalforsamling 2014
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Yngre Ortopædkirurger Danmark. 



Sted: Islands Brygges Kulturhus, København - 500m fra hotel Radisson

Tid: 22. oktober 2014 kl. 18:30

Arrangementet er åbent for alle medlemmer. Indmeldelse kan ske ved generalforsamlingen.

Klik her for mere information, dagsorden og tilmelding.

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsen 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)Uddannelsesansvarlig

  e)Forskningsansvarlig

  f)Kursusansvarlig

  g)Web/Nyhedsbrevansvarlig

  h)Forårsmøde/Industriansvarlig

  i)Rekrutteringsansvarlig

  j)Regionsansvarlig – Nord

  k)Regionsansvarlig – Syd

  l)Regionsansvarlig – Øst

  m)Suppleant 1

  n)Suppleant 2

  o)Intern revisor

  p)Ekstern revisor

 7.Eventuelt

Beskrivelse af bestyrelsesposterne i YODA

Har du lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet i YODA, ja så er der stor mulighed for det netop i 

år da 9 ud af 12 bestyrelsesmedlemmer stopper. Herunder kan du læser lidt om de forskellige poster der 

findes i YODAs bestyrelse. Herudover findes også 2 suppleanter.

Formand

Formanden er lederen, der udstikker linjen og uddelegerer arbejdet. Sammen med forretningsudvalget 

(næstformand og kasser) har man styr på, hvad der sker i alle udvalg samt det arbejde, YODA er med i. 

Formanden er også YODA ansigt udadtil, når der skal håndteres presse eller møder andre selskaber.

Næstformand

Som næstformand sidder du i YODA’s forretningsudvalg sammen med formanden og kassereren. Du 

begraver dig ikke dybt i et enkelt emne, men har en føler med i alle udvalgene og er med til at støtte om 

deres arbejde, sikrer at målene nås og giver feedback, hvor det er passende. Du er tilmed formandens 

højre hånd og I sparrer jævnligt omkring de større beslutninger

Kasserer

Posten som kasserer er en økonomisk ansvarspost, som på en gang er både inspirerende og lærerig, hvis 

man har økonomisk sans og kan lide at holde overblik. Mens kassereren løbende holder det overordnede 



regnskab med de økonomiske aktiviteter, er der hjælp til detaljerne, idet de 300 medlemmer indbetaler 

kontingent via Yngre Læger og afregner kursusafgifter på hjemmesiden.

Uddannelsesudvalgsformand

Al YODA’s politik vedr. uddannelse går gennem her, hvor formanden holder egne udvalgsmøder og 

igangsætter projekter. Formanden har en tæt forbindelse til DOS’ uddannelsesudvalg (UDDU), hvor YODA 

har et fast medlem. Uddannelse er et af YODA’s kerneområder, hvor man gerne tager den lange kamp for 

at forbedre uddannelsesforholdene.

Forskningsudvalgsformand

Formanden fungerer også her som tovholder for de projekter, udvalget vælger at arbejde med. Der er 

faste projekter som YODA’s Forskningskursus, uddelingen af YODA’s Ungdomsforskerpris og afholdelse 

af YODA’s Forskningsaftener. Derudover er der rig mulighed for at sætte sit præg på de kommende 

projekter, hvor udvalget har leveret et stort stykke arbejde til hjemmesiden.

Kursusudvalgsformand

Målsætningen er at skabe, koordinere og afholde kurser, som vi synes mangler i uddannelsen af yngre 

ortopædkirurger. Ved at inddrage nye ideer og undervisnings metoder, kan vi bidrage til at højne det 

faglige niveau og skabe yderligere inspiration for vores kolleger. Formanden afholder ikke selv kurser, 

men kan involvere sig i det omfang man ønsker.

Rekrutteringsudvalgsformand

Dette udvalg er stadig forholdsvist nyt, hvor der fortsat er meget at lave. YODA nedsatte et 

rekrutteringsudvalg, da vi så et begyndende problem, som vi gerne vil dæmme op for tidligt. Der er ved at 

være en video på vej, og man skal kunne se nye og innovative veje for at kunne rekruttere de helt rigtige 

kommende ortopædkirurger.

Regionsansvarlig for region nord, syd og øst

Udover man skal sørge for, at der på alle sygehuse i éns region er en YODA kontaktperson, der kan 

promovere YODA og deres arrangementer, sidder man også det regionale uddannelsesudvalg, da får et 

overblik over uddannelsesforholdene på de regionale sygehuse. Man er desuden med til at arrangere 

fredagsbar, kurser samt være kontaktled til studenterorganisationer.

Forårsmødeansvarlig

Forårsmødet er vel nok den største enkeltstående begivenhed for YODA. Den ansvarlige får hjælp af en 

hvidbog samt forretningsudvalget og står for, at de to dage er på plads. Man sørger for at alt det logistiske 

vedr. de to dage er klaret samt er tovholder på selve arrangementet.

Nyhedsbrev- og webansvarlig

YODA i høj grad bundet sammen af internettets muligheder; diskussioner og idéer på Facebook, 

tilmeldinger og mere dybdegående vejledninger på hjemmesiden. Medlemmerne holdes ajour med 

foreningens liv gennem de løbende nyhedsbreve. Webmasteren styrer og tilretter sider og indlæg på 

hjemmesiden samt samler og udsender nyhedsbrevene. Webmasteren er også teknisk ansvarlig for 

tilmelding og betaling ifm. kurser og arrangementer.

Ønsker du noget uddybet kan du finde direkte kontaktinformation til posterne her - du er velkommen til at 

skrive!

Nyt fra Forskningsudvalget



YODAs regionale forskningsaften d. 

18. august

Vi afholdt en spændende og lærerig 

forskningsaften i Køge med emnerne 

”evidensfor behandlingsvalg af 

interkondylære frakturer” og ”kirurgiske 

adgange tilhoftealloplastik”. Stor tak til 

ortopædkirurgisk afd. Køge for at lade os 

komme påbesøg og byde på sandwich 

og kaffe. Tak til foredragsholderne og 

ikke mindst JeppeStaghøj, som stod for 

arrangementet.Hvor skal vi holde 

forskningsaften næste gang og hvad skal 

emnet være?Forskningsudvalget tager 

gerne imod forslag 

påforskning@yngreortopaedkirurger.dk

YODAs Ungdomsforskerpris 2014

Meget snart begynder forskningsudvalget i samarbejde med YODAs bestyrelse atbedømme de abstracts, 

som er tilmeldt konkurrencen om YODAsUngdomsforskerpris, der ud over æren belønnes med 5.000,- 

udbetalt af DOS. Somnoget nyt har YODA besluttet at dække deltagergebyret for gallamiddagen 

underDOS kongressen, hvor prisen uddeles, for de forfattere, som nomineres til prisen.

Ny formand for Forskningsudvalget

Formanden har valgt ikke at genopstille. Det er en spændende post i YODAsbestyrelse og et forholdsvis 

stort udvalg med medlemmer fra alle dele af landet. Derer mange aktiviteter i udvalget og mange 

muligheder for at lave nye. Alle YODAmedlemmer kan stille op til posten.

Dennis Hallager, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkiruger.dk

Nyt fra kursusudvalget
Kursusudvalget er tilbage fra sommerferie og efterårets kurser er ved at være på plads. YODAs mest 

eftertragtede kursus i Ortopædkirurgiske adgange bliver afholdt i Århus d. 17. og 18. september.

Derudover afholder kursusudvalget skadestuekurser i Øst. Hold jer orienteret på vores facebook side og 

via hjemmesiden for yderligere information og tilmelding.

Kursusudvalget søger endvidere at udvide læringsmulighederne ved at inkorporere bruget af internettet 

over det kommende år. Sidder du inde med færdigheder og/eller lyst til at skabe nogle webinars/podcasts 

eller lignende til vores hjemmeside skal du endelig kontakt kursusudvalget. 

Magnus Sveen, Ansvarlig for Kursusudvalget

kursus@yngreortopaedkirurger.dk



YODA lokalt

Syd

Der afholdes skadestuekursus d. 18 
september og 13. oktober i Kolding. 
Begge dage fra kl 17:00-21:00. Se mere 
info på hjemmesiden. Der har været stor 
tilslutning til kurset, men der er forsat 
ledige pladser.

YODA har været med i en 
arbejdsgruppe, der har foretaget en 
større revision af de obligatoriske 
introlæge kurser som findes i Region Syd. Vi forventer at forslagene til ændringer i kurser vedtages ved 
næste Forsknings og Uddannelsesmøde. Vi håber med forslagene at kurserne bedre repræsenterer det 
introlæger skal forventes at kunne ifølge deres logbog.

Den 4. september blev der afholdt et 
fyraftensmøde med grill og undervisning 
i Stand Up Paddle samt Kajak. Temaet 
for mødet var den begyndende mangel 
på mellemvagter og introlæger, som er 
et problem både i Region Syd og den 
restende del af landet. Se billederne fra 
nogle hyggelige timer på og (for 
Regionansvarlig Syd 
bestyrelsesmedlemmet) i vandet.

Regionsansvarlig i Syd er Per Hviid Gundtoft.

syd@yngreortopaedkirurger.dk

Nord

Kursus i Ortopædkirurgiske adgange bliver afholdt i Århus d. 17. og 18. september.

Regionsansvarlig i Nord er Maj Haubuff.

nord@yngreortopaedkirurger.dk

Øst

Regionsansvarlig i Øst er Amandus Gustafsson.

oest@yngreortopaedkirurger.dk



Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelses 15. 

årsmøde
DSMU afholder sit 15. årsmøde den 6. november 2014 Teilumbygningen på Rigshospitalet i København 

fra kl. 9.30-17.00. Der er generalforsamling fra kl. 16.00-17.00.

Professor Charlotte Ringsted er hovedtaler - foreløbigt program vedhæftes.

Tilmelding kan ske via DSMU's hjemmeside www.dsmu.dk

Nyt kursus i ikke-tekniske færdigheder for 

ortopædkirurger i region øst
Dette er et gratis tilbud i træning af ikke-tekniske færdigheder på operationsstuen gennem simulation og 

øvelser på Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Herlev Hospital. Kurset består af to dage med nogle 

måneders mellemrum og simulationerne foregår i rigtigt op-stue set up med operationspersonale som 

medkursister. Du får et godt indblik i dine egne evner inden for situationsbevidsthed, kommunikation og 

samarbejde, beslutningstagning og lederskab og hvordan det påvirker resten af teamet på OP og hvilken 

indflydelse det har på patientsikkerheden på operationsstuen.

Hold 3: 26. november 2014 & 11. marts 2015

https://www.evaluer.dk/NLI_ShowCourse.asp?

CourseMainID=63277&CourseID=79313&CourseKey=a8c11e4089&CGR=9

Hold 4: 9. december 2014 & 15. april 2015

https://www.evaluer.dk/NLI_ShowCourse.asp?

CourseMainID=63278&CourseID=79315&CourseKey=cd6da3fc34&CGR=9

Ved yderligere spørgsmål kontakt endelig mig, på nedenstående mail adr.

Med venlig hilsen

Anna Sofie Mundt, kursusleder og operationssygeplejerske

Direkte 38 68 60 51

anna.sofie.mundt.01@regionh.dk

Svensk-Dansk Børneortopædisk Fællesmøde 

i København 24. til 26. september 2014
Svensk—Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014.



Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske og

danske børneortopæder. Tilmelding fortsat åben – så hvis du vil mødes med andre ligesindede 

børneortopoder er det bare at komme igang.

Se programmet her!

www.yngreortopaedkirurger.dk

mail@yngreortopaedkirurger.dk


