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Leder

Den 23. oktober var der valg til YODAs bestyrelse, hvor der blev udskiftet 5 ud af 12 personer samt et par 

omrokeringer. Udskiftningen gav plads til nye, engagerede kræfter, men betød også at vi har sagt farvel til 

3 af de, der stiftede YODA for 3 år siden - hvor langt er vi nået på de år?

Vi har nu over 250 medlemmer og til 

sammenligning har DOS ca. 1000. Vi er en 

anerkendt organisation, hvor vi bl.a. har fået 

plads i regionernes videreuddannelsesråd for 

ortopædkirurgi, en plads i DOS' 

uddannelsesudvalg (UDDU), pladser i 

arbejdsgrupperne for A-kurserne og 

Evalueringsmetoder (speciallægeeksamen) og 

ikke mindst en stor årlig begivenhed i form af 

Forårsmødet, hvor der sidste år var over 100 

deltagere.

Vi er meget stolte af bedrifterne, og hvad så nu? Vi er langt fra færdige og kan efterhånden kigge på 

andre emner. Vi så gerne, at alle kunne få mere gavn af YODA - det være sig via hjemmesiden og på 

kurser mv., men også som sparringspartner og initiativtager i hverdagen. Derfor forsøger vi i år at få mere 

ud til vores medlemmer, hvor bl.a. forskningsudvalget har lagt masser af god hjælp på hjemmesiden. 

Desuden arbejder vi på en Fraktur app samt e-learnings programmer, som gerne skulle give en hånd med 

i skadestuen og det daglige arbejde i øvrigt.

Har du ideer til, hvad vi også skal fokusere på, eller har du overskud til at bruge lidt kræfter på YODA, så 

hører vi meget gerne fra dig.

Vi glæder os meget til et spændende år!

Se hele den nye bestyrelse på hjemmesiden.

Bjarke Viberg, Formand for YODA

formand@yngreortopaedkirurger.dk



Den Gyldne YODA 2013
Vinderen af den Gyldne YODA - YODAs uddannelsespris 2013:
Overlæge Michael Brix, Odense universitets hospital

Prisen blev uddelt under gallamiddagen på DOS kongressen 

2013.

"Vinderen er ikke til at overse. Han har fået en hel stribe 

uafhængige indstillinger fra YODAs medlemmer. Han er en 

markant skikkelse med stor lidenskab for uddannelse. Top 

engageret. Idegenerator. Smittende med sin energi, evner og vilje 

til at lave god uddannelse og praktisere og formidle evidens 

baseret ortopædkirurgi, primært traumatologi. Både lokalt og 

nationalt..."

Læs mere på hjemmesiden.

Marie Fridberg, Ansvarlig for Uddannelsesudvalget

uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

DOS og YODAs Uddannelsesdag og YODAs 

Forårsmøde – 2. og 3. maj 2014

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

YODAs forårsmøde afholdes d 2. og 3. maj 2014 i 

Odense. Vi er allerede nu ved at planlægge et 

ualmindeligt lækkert program til både fredag og lørdag. 

Der bliver en masse spændende om uddannelse fredag 

og lækre workshops lørdag.

Læs meget mere om arrangementet på hjemmesiden.

Mette Sørensen, Ansvarlig for YODAs Forårsmøde

foraarsmoede@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Kursusudvalget

I det nye år tilbyder YODA igen kurser både for de nye, men også de mere erfarne.

Skadestuekursus

Der bliver afholdt skadestuekurser i Region Nord, Region Syd/Midt, samt Region Øst.

Læs mere på hjemmesiden.



Kursus i ortopædkirurgiske adgange

Det populære kursus i ortopædkirurgiske adgange kommer igen til foråret i København. Fra tidligere 

erfaring er der stor rift om kursus pladser. Derfor er det en god ide at holde sig opdateret på hjemmesiden

med kursusdatoer og tilmeldinger.

Nye tilbud

Der bliver i 2014 introduceret kurser i sårbehandling og ortopædkirurgisk radiologi. Hold øje med 

nyhedsbreve, hjemmesiden og Facebook for mere information.

Magnus Sveen, Ansvarlig for Kursusudvalget

kursus@yngreortopaedkirurger.dk

Nyt fra Forskningsudvalget
YODAs Ungdomsforskerpris 2013

Prisen gik i år til Mette Holm Hjorth med abstract nr. 18: No association between serum metal-ions and 

implant fixation in large-head metal-metal. THA. A 5 year RSA study. 

Tak til alle der deltog i konkurrencen og stort tillykke med prisen og de 5.000 kr. til Mette!

Læs mere om prisen.

YODAs Forskningskursus 2014

Næste kursus afholdes d. 5. og 26. februar 2014. Der er 25 pladser, som fordeles efter først til 

mølle. Tilmeldingen åbner d. 1. december 2013 kl. 8.00 og lukker 22. januar 2014 kl. 12.00.

Læs om kursusindholdet, pris og tilmelding på hjemmesiden.

Regionale Journal Clubs

Forskningsudvalget arbejder på højtryk for at få regionale Journal Clubs på benene, så hold øje med 

hjemmesiden og facebook. Planen er at første arrangement finder sted i februar 2014.

Dennis Hallager, Ansvarlig for Forskningsudvalget

forskning@yngreortopaedkiruger.dk

Nyt fra regionerne

Nord

Ny regionsansvarlig i Nord er Maj Haubuff.

nord@yngreortopaedkirurger.dk

Syd

Ny regionsansvarlig i Syd er Per Hviid Gundtoft.

syd@yngreortopaedkirurger.dk



• 14. februar - Der bliver holdt Fredagsbar i Region Syd fredag d. 14. februar i Odense!

Øst

Ny regionsansvarlig i Øst er Amandus Gustafsson.

oest@yngreortopaedkirurger.dk

• 27. november kl. 14 - Harvard professor Henrik Malchau holder tiltrædelsesforelæsning med titlen 

"Evidensbaseret introduktion af behandlinger i ortopædkirurgien - Teori og praksis", Hvidovre 

Hospital - Læs mere.

• 29. januar kl. 16:30 - RIOT-møde i Øst om Albue Frakturer, Herlev Hospital - Læs mere.

Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev
Hjemmesiden

YODA har fået ny hjemmeside, som fortsætter med at være opdrejningspunkt og indgang til foreningen. 

Hjemmesidens indhold vedligeholdes af bestyrelsen og udvalgene. I 2014 kører alle tilmeldinger til 

arrangementer og kurser via yngreortopaedkirurger.dk

Har du set siden om...

• Nyttige sager?

• Guiden "Fra KBU til Hoveduddannelse"?

Har du gode ideér til indhold, links eller andet så skriv til os!

Nyhedsbrevet - ingen SPAM her!

Med nyhedsbrevets nye format som kan ses umiddelbart i indbakken håber vi at gøre YODAs nyheder 

mere tilgængelige. I første omgang er nyhedsbrevet sendt til alle som ikke har takket nej til det. Ønsker du 

ikke længere at modtage nyhedsbrevet skal du bruge linket "Afmeld nyhedsbrev" nederst i denne mail, så 

bliver du automatisk slettet fra modtagerlisten.

Morten Jon Andersen, Webmaster

webmaster@yngreortopaedkirurger.dk
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