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Tid Punkt Emne Ansvar 

10:30-
10:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent  

FU 

10:45-
11:30 

2.0 Web og nyhedsbrev 

Introduktion til ny hjemmeside 

 Stor tilfredshed med hjemmesidens udseende.  Flot 
arbejde. 

 Hovedfanerne skal ikke være link-bare. De nuværende 
generelle beskrivelser skal lægge under deres egen fane i 
drop-down menuen. 

 Nyhedsdelen af forsiden skal kun indeholde  4 punkter. Evt. 
droppe ”teaseren” under overskriften da, der er meget lidt 
tekst plads.  

 Tidligere og fremtidige ”Månedens artikel” konverteres til 
PDF og lægges på separat folder under ”Forskning” ved 
navn ”Interessante artikler”. 

 Planlagt udrulningsdato er 11. Maj.  

 OBS!  For at modtage nyhedsbrev skal man særskilt 
tilmelde sig nyhedsbrev når man indmelder sig. Kan dette 
kombineres evt. med en klik-box ved indmelding.  

 

Katrine 

11:45-
12:15 

3.0 Forårsmøde 

 Tilbagemeldinger (til Eske og Katrine): 

o Ønske om at FM lå på en lørdag da det er svært at 
få fri på en Fredag.  

o Andre har ikke hørt om FM før vagtplaner var lagt. 

 Dato for næste FM er Lørdag den 5. maj 2018. 

 Få HU læger tilmeldt mødet. Vi må eksplorere i hvad der 
efterspørges i denne gruppe. 

 Alle bedes overveje fremtidige tiltag inden næste møde 
(12. Juni). 

Julie 

15:30-
16:15 

4.1 Internatmøde 

Evaluering af spørgeskema undersøgelse blandt bestyrelsens 
medlemmer: 

 Over 50% mener at den primære målgruppe for YODAs 
arbejde er introlæger, dernæst HU læger, KBU læger og 

FU 
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medicinstuderende.  

o Dette reflekterer ikke umiddelbart YODAs 
kursustilbud, der primært er møntet KBU’er og 
studerende. 

o Der ønskes større fokus på UDDUs arbejde, der i 
særlig grad berører Intro- og HU læger eks. billed-
opslag fra møder.   

 Størstedelen af bestyrelsen ønsker principielt 
uafhængighed af industrien, men for nuværende er vi 
tilfredse med niveauet af sponsorater. Særligt i forbindelse 
med workshops er samarbejdet med industrien en 
forudsætning.  

 Der ønskes et øget fokus på en bredere kommunikation fra 
bestyrelsens side. Som eksempler nævnes indlæg i 
Ugeskriftet i forbindelse med uddannelsesprisen eller 
særligt aktuelle emner. 

 YODAs formålsbeskrivelse og fremtidige profil diskuteres. 
FU vil komme med et udkast til ny formulering inden næste 
bestyrelsesmøde. 

Videre arbejde med formulering af punchlines/slogans. De fem 
umiddelbare favoritter var: 

 Uddannelse, faglighed og fælleskab 

 Din vej i ortopædkirurgien – fra studerende til speciallæge 

 Dit netværk – nationalt og regionalt. 

 Vejen til den gode uddannelse 

 Sammen om ortopædkirurgi 

 

16:15-
17:00 

5.0 Forskningsudvalget 

Evaluering af forskningswebinar: God feedback, men et vist frafald 
på dag 2. Skal vi prøve at koge det ned til en enkelt dag?  

 Dette lades være op til forskningsudvalget, men vigtigt at 
kurset ikke bliver udvandet og for generelt. 

Yderligere aktivitet I udvalget. Hvad er der behov for? I forvejen en 
del arrangementer I kursus-udvalg, Torsdagsbar etc. Vigtigt ikke at 
“udvande” disse arrangementer.  

 Øget samarbejde med regionsansvarlig omkring 

Søren 
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forskningsinput til Torsdagsbar. Der lægges Ikke op til 
selvstændige forskningsarrangementer med mindre noget 
byder sig til.  

Skal fokus holdes på ét kursus pr semester og måske nogle 
yderligere tiltag I forbindelse med DOS kongressen?  

 Fokus holdes på DOS kongres, webinars og interessante 
artikler. 

Fortsat brug af Adobe Connect til webinar/møder. Kun region Syd 
PhD’er har adgang. Holdbart i længden? 

 Der kan også opnås adgang via KU så vi forventer at der i 
fremtiden altid vil findes en person med adgang. Vi holder 
fast i nuværende ordning. 

Forslag om at fjerne ”Forskningsudvalgs medlemmer” fra 
hjemmesiden da det er svært at danne sig overblik over aktive 
medlemmer. 

 OK at fjerne denne post. Aktive deltagere i løbet af året 
bliver nævnt i årsrapporten. 

 

 5.1 Uddannelsesudvalget 

YODA har fået plads I kommissoriet der arbejder med speciallæge 
uddannelsen. Liv Wahlsteen er vores medlem der. Liv vil gerne 
fortsætte som Udd. Ansvarlig efter jeg stopper. Skulle vores plads i 
kommissoriet have være drøftet først i bestyrelsen, hvordan gør vi 
fremover? 

 Der støttes op om valget af Liv til kommissoriet. I fremtiden 
skal et sådant valg via bestyrelsen inden den effektueres. 
Liv er velkommen til at stille op til bestyrelsen, men valget 
til kommissoriet er ikke betinget af valg til bestyrelsen. 

UDDU var positive overfor en karakteristik af HU ansøgere, skal 
have skrevet til ansættelsesudvalgsformændene, men hvordan gør 
vi det praktisk med registrering af data? Vi har jo ikke YODA rep. I 
alle udvalg. 

 Den yngre læge i ansættelsesudvalget kontaktes af Eske 
omkring indsamling af enkelte data i forbindelse med 
ansættelses-runden. 

 Diskussion omkring udpegelse af yngre læge i 
ansættelsesudvalget. Dette er foregået ad hoc og uden 
YODAs inddragelse. Christian vil forfatte et oplæg til 
formænd for ansættelses-udvalget omkring tilladelse til at 

Eske 



 

 

Subject: Date of meeting: Page 

Internatmøde april 2017 20. april 2017 4/7 
Issued by: Date of issue: Meeting place 

Casper Dragsted 5. april 2017 Dalum Landbrugsskole 
Participants: YODAs Bestyrelse 

 

Tid Punkt Emne Ansvar 

YODA indstiller fremtidige yngre læger til udvalget.  

Klaus Hindsø har ikke taget initiativ endnu til at påbegynde 
rekrutteringsarbejdet. 

17:00-
17:15 

 Drikkepause  

17:15-
18:30 

5.2 Siden sidst 

Samarbejde mellem yngre ortopæder i NOF-lande, henvendelse fra 
Sverige om deltagelse i møde i Umeå 31. august 2017. 

 Enighed om at sende en repræsentant af sted såfremt der i 
øvrigt er tilslutning til mødet fra alle inviterede lande (DK, 
Norge, Sverige, Holland).  

 Der skal foreligge en klar dagsorden inden mødet og en 
formålsbeskrivelse for YODAs repræsentant. 

FORTE Summerschool 2017, DOS betaler foreløbig ikke for 
deltagelse, men skal diskuteres på deres BM 3/5-17. 

Faldende deltagerantal på kurser? Datoer som ligger for tæt op ad 
hinanden? 

 Der er mange faktorer, der spiller ind på valget af 
kursusdato og det er ikke altid op til den kursusansvarlige. 

FU 

 5.4 Kursusudvalget 

Hvad skal udvalgets profil være? Feedback fra div. studenter 
organisationer. 

 Begrænset interesse for samarbejde fra 
studenterforeninger. De udbyder en del af de samme 
kurser. Har ikke ville forpligte sig til noget. Et evt. 
samarbejde må ske ad hoc når det giver mening for begge 
parter. 

Rtg kursus afholdt, positiv feedback men kun 5 deltagere. 

 Nyt kursus i efteråret. Flytter til Odense eller Aarhus. 
Herefter reevaluering.  

Sutur kurser i øst og syd i maj/juni. 

 Vi stiler mod dette. Der er kontakt til Plastik kirurger og 
kurset stiler mod KBU/introlæger 

Revision af skadestuekursets materiale, hvem? 

 Dette bør koordineres mellem undervisere så der er størst 
mulig kontinuitet mellem kurser.  

Katrine 

5.6 Regionerne Tina 
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Øst: 

Faldende deltager antal (specifikt for Øst, eller generelt?) 
 Se tidligere. 

Nyt skadestue materiale fra Øst, uploades? 
 Se tidligere. 

Håndtering af lokalansvarlige på afdelinger som ikke 
responderer på mails og andre opfordringer? Kan være det er 
årsag til mindre reklame lokalt? Handling på dette selvom det 
er frivillige? 
 Det er fortsat et ønskescenarie at der findes aktive YODA 

kontaktpersoner på alle afdelinger. Alle regionsansvarlige 
beretter om yderst sparsom respons på talrige kontakter.  

 Der opfordres til kontakt til udd. ansvarlige overlæge mhp. 
ophængning af flyers og information på 
morgenkonference. Evt. sideløbende med kontakt til yngre 
kontaktperson.  

Nord 
Første fredagsbar  i meget lang tid afholdt med deltagelse af både 
studerende, introlæger og kursister med stor succes. Deltager 12 
stk. 
 
Skadestuekursus afholdes i Maj i Aarhus. Akutmodtagelsen i Aarhus 
og Horsens er positive overfor at sende deres nye KBU´er betalt 
afsted. I fremtiden skal der også afholdes skadestuekursus i 
Aalborg.  

 Forslag om at indstille to regionsansvarlige i region Nord, 
én i Midtjylland og én i Nordjylland. Der er kontakt til en 
interesseret yngre kollega. 

 YODA er begejstrede for tanken om en øget aktivitet 
(kursus og socialt) i Nordjylland. Der opfordres til at 
aktivere kontaktperson og YODA vil afvente den lokale 
interesse for arrangementer inden der diskuteres udvidelse 
af bestyrelsen.  

 
Syd  
Afholdte kurser i syd: 
  - skadestuekursus 
  - skade røntgen kursus 
 
Prispolitik skadestuekurser de enkelte regioner (evt. under 

Jens-Christian 

Jakob 
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blandet???) 
 Skadestue-kursusgebyr hæves til 200 kr. 

 Afregning med undervisere diskuteres. Typisk modtager en 
underviser en gave til værdi for 200 kr. Max 400 kr. pr 
kursus. Der henvises til dokument i Box angående 
afregning. 

Sidste Uddannelsesudvalgsmøde 
 Uddannelsesmæssige udfordringer særligt på hospitaler 

med to matrikler.  

Tilbud om at undervise behandlersygeplejesker i Aabenraa iht. 
Skadestuekurset 

 Der bakkes op om dette.  

 Der kan udbydes et kursus til 700-1000 kr. pr deltager.  
Minimum krav om 15 deltagere.   

 Der skal være tale om rutinerede undervisere til et sådant 
kursus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Løst overblik over kommunikations-session på internatmødet. 
 

 Strength 

o Professionelt nationalt netværk 

o Fagligt stærke og efterspurgte arrangementer 

o Stærkt image. 

o Drevet af ildsjæle 

o Godt navn 

 Weakness 

o Manglende faglige tilbud til seniore medlemmer af YODA 
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o Afhængighed af industrien til store arrangementer 

o Manglende engagement fra almindelige medlemmer  

o Manglende viden om YODAs arbejde især blandt seniore læger (Udd.-udvalg, DOS bestyrelse etc.) 

o Manglende lokal forankring 

 Opportunity 

o Manglende fokus 

o Stort rekrutteringsgrundlag 

o Stærkere profil udover medlemstilbud . Mere politisk aktiv (uddannelse, arbejdsmiljø, evt. kontakt til 
pressen)  

o Udbygge kursusvirksomhed. 

o Naturlig linje mellem YODA og DOS (evt. fælles medlemskab, ”junior” DOS-medlemskab etc.) 

o Mere interaktiv udvikling af hjemmesiden. Instruktionsvideoer, guidelines etc. 

 Threaths 

o Andre udbydere af kurser (Studenterforeninger, FADL og andre) 

o Manglende CV-styrke af YODA medlemsskab 

o Tidligere subspecialisering  

 
Forslag til slogans 
 

 Uddannelse, Faglighed, Fælleskab 

 Et kraftfuldt netværk/fælleskab 

 Et knivskarpt fælleskab 

 Din vej som ortopædkirurg 

 Kraftfuldt fagligt fællesskab 

 For et endnu federe speciale 

 Følger dig ind i ortopædkirurgien 

 
 


