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Leder

DOS' og YODAs uddannelsesdag samt YODAs forårsmøde var en bragende success, der gav os en 

del at tænke på. Specielt hvordan man strikker et godt kursus sammen var meget inspirerende. 

Hvis Piet de Boers indlæg viser vejen for, hvordan A-kurserne skal lægges om, så håber vi, at vi 

kommer på nogle af dem! Det gav også stof til eftertanke på vores egne kurser, og selv om YODA 

har særdeles gode kurser, så er der altid mulighed for forbedring. 

Et godt forårsmøde i festlig lag og med 

veloplagte kollegaer, giver ud over et par 

meget fornøjelige par dage, en masse 

nye ideer. Selvom bestyrelsen er meget 

aktiv, så kan vi ikke alt selv. Vi vil derfor 

gerne udnytte, at YODA har 300 idérige 

medlemmer og give jer mulighed for at 

deltage og få indflydelse på flere 

spændende projekter, som sparkes i 

gang efter sommerferien. Hold øje med 

hjemmesiden, hvor vi poster en liste med 

emner og kontaktpersoner - her finder du 

og dine kolleger forhåbentlig en 

interessant opgave, som I kan være med 

til at løfte for de yngre ortopædkirurger i hele landet

Vi ønsker alle en god sommer!

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk



DOS og YODAs Uddannelsesdag og YODAs 

Forårsmøde

Tusind tak til alle som deltog i dette års 

uddannelsesdag og forårsmøde.

Vi er glade for så mange deltog begge 

dage og ikke mindst i festen om aftenen. 

Så meget at vi allerede glæder os til 

næste år! 

Der kommer snart et link til evaluering af 

arrangementet som vi håber I vil bruge 5 

minutter på at svare på. 

Mette Sørensen, Forårsmødeansvarlig

foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Forskningsudvalget

YODAs Ungdomsforskerpris 2014 



Husk at indsende abstracts til DOS 

Kongressen og hak af ved ”YODA 

Abstract Award”. Igen i år skal vi uddele 

Ungdomsforskerprisen på 5.000,-, der 

udbetales af DOS og gives for det bedste 

abstract indsendt til DOS Kongressen af 

en yngre læge. Blandt yngre læger 

regnes læger, der ikke er startet i 

hoveduddannelse eller PhD forløb ved 

deadline for indsendelse af abstracts til 

kongressen. Medicinstuderende kan også 

komme i betragtning til prisen! 

YODAs regionale forskningsaften d. 18. august

Næste Regionale Forskningsaften bliver d. 18. august i Køge, så sæt kryds i kalenderen!

Aftenens emner er evidens for behandlingsvalg af interkondylære hoftefrakturer og adgange til 

hoftealloplastik samt praktiske erfaringer og tips til den anterolaterale adgang ved alloplastiksektoren i fra 

Køge. Derudover vil vi igen gennemgå en artikel inden for et af emnerne. Nærmere deltager om 

arrangementet kommer senere, så hold øje med nyhedsbrev, opslag på din afdeling og YODAs 

facebookside. 

Dennis Hallager, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkiruger.dk

Nyt fra kursusudvalget

Det har været et begivenhedsrigt forår for kursusudvalget med overtegnet kurser bade I Nord, Syd, og 

Øst.  Sommeren er nu kommet og kursusudvalget holder pause indtil August hvor vi kommer stærkt 

tilbage med vores kurser.

Skadestuekursus:

Efter stor efterspørgsel I alle vores regioner bliver der afholdt nye kurser I Nord, Syd, og Øst til efteråret.  

Der vil I øvrigt også blive arbejdet på at fornye skadestuekurset for at inkludere de mange konstruktive 

tilbagemeldninger fra vores tidligere kursister.

Kursus i ortopædkirurgiske adgange

YODAs mest eftertragtede kursus I i ortopædkirurgiske adgange kommer igen til efteråret og bliver afholdt 

I Århus. Pladserne blev fyldt indenfor en håndful dage sidst,  så det er en god ide at holde sig opdateret 

på hjemmesiden.

Nye Kurser:



Udvalget er vokset og med de nye krafter kommer der også nye opdateringer I vores kursus tilbud.

• Kursus I Skadestueradiologi : Kursus I ortopædkirurgisk radiologi med særlig fokus på interaktiv 

læring.

• Sår Kurus:  Et efterspurgt 1-dags kursus I sår behandling. 

Hold øje med nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook for mere information.

Magnus Sveen, Ansvarlig for Kursusudvalget

kursus@yngreortopaedkirurger.dk

YODA lokalt

Nord

Igen i efteråret arrangerer YODA kurset "Kirurgiske 

Adgange" for yngre ortopædkirurger. Datoerne bliver 

onsdag d. 17. og torsdag d. 18. september 2014. 

Kurset afholdes i Århus. Hold øje med hjemmesiden 

og Facebook for tilmelding.

Regionsansvarlig i Nord er Maj Haubuff.

nord@yngreortopaedkirurger.dk

Syd

Regionsansvarlig i Syd er Per Hviid Gundtoft.

syd@yngreortopaedkirurger.dk

Øst

Regionsansvarlig i Øst er Amandus Gustafsson.

oest@yngreortopaedkirurger.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


