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Tid Punkt Emne Ansvar 

17:30-
17:45 

1.0 Formalia 
Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Casper Dragsted 

Referent: Søren Ohrt-Nissen 

Til stede: Pelle, Katrine, Tina, Julie, Jens-Christian, Christian, Eske, 
Casper, Søren 

FU 

17:45-
19:00 

2.0 Siden sidst 
Referat fra møde med DOS bestyrelsen 

Nyt speciale i akutmedicin: 

 DOS er generelt positivt indstillet overfor det nye 
speciallægeuddannelse. Vigtigt at få afgrænset akut 
medicinerens begrænsede rolle i forhold til ambulante 
kontroller og andre ortopædkirurgiske kerneopgaver.    

 Der luftes en vis bekymring for fremtidig rekruttering til 
specialet 

Dårligt evaluerede A-kurser: 

 A-kurserne har en overordnet hovedkursusleder, der 
aktuelt sidder i UDDU (Aflønnet af SST). Denne inviterer de 
faglige selskaber til at arrangere kurser. DOS har således 
begrænset direkte mulighed for at påvirke dette. YODA gav 
udtryk for at det er utilfredsstillende at der fortsat foregår 
kurser, der får så udtalt dårlige evalueringer som det er 
tilfældet.     

Forårsmødet: 

 YODA gennemgik dette års FM, der blev afholdt med et 
underskud på trods af fuldt tegnede sponsorater. DOS 
havde respekt for vores beslutning om ikke at søge støtte 
fra DOS, men opfordrede alligevel til at søge til dækning af 
underskud. Dette er der stemning for. 

Gennemgang af programmet for DOS-kongressen: 

 Færre abstracts end forrige år. Derfor har YODA Best Paper 
fået en god plads i programmet med kun et 
”konkurrerende” session.  

Økonomi. Strategi og plan for fremtiden: 

FU 
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 Pelle informerer. Aktuelt 40.000 kr. i egenkapital. 
Lægeforeningen har glemt at hæve kontingent og der er 
derfor kun opkrævet 250 kr. i år. Restancen (50 kr.) vil blive 
opkrævet snarligt.  

 Der opfordres til stor bevågenhed på udgifter i forhold til 
afholdelse af kurser, møder etc.  

 Generalforsamlingen nedskaleres på udgifter. Afholdes på 
SAS Radisson og der vil blive serveret en let anretning.  

Hvidbøger for bestyrelsesposter, deadline 1. oktober 2017 

 Alle skal opdatere hvidbøger i Box 'en også selvom de 
planlægger at genopstille. 

Sammensætning af bestyrelses 2017-2018 

 Tina (Region N) genopstiller ikke.  

 Jens-Christian (Region S) genopstiller, men afstår gerne hvis 
en interesseret skulle dukke op.  

 Christian (Næstformand) er ikke afklaret.  

 Eske (Udd. udvalg) stiller ikke op, men fortsætter i 
udvalget.  

 Katrine (Kursus) genopstiller. Overtager gene Region S. 

 Julie (Forårsmøde) genopstiller. 

 Jakob (Region Øst genopstiller ikke). 

Årsrapporten, deadline 1. oktober 2017 

 Gennemgang af template for årsrapport. 

Samarbejde i NOF landene 

 Der arbejdes på et møde, men intet planlagt. FORTE 
samarbejdet er lagt på hylden for nu. 

2.1 Forårsmøde 
 Næste møde afholdes 4. Maj 2018 på Dalum 

landbrugsskole. 

 Der sigtes mod at afholde mødet på Sjælland i 2019. Casper 
har kontakt til muskelsvindfondens kursuscenter i Korsør.  
Dette er der stemning for og Casper vil indhente tilbud. 
Mulig dato er Fredag den 3. Maj.  

Julie 
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 Emnet er rygkirurgi. Der er ikke stemning for at hente en 
udenlandsk kapacitet denne gang. Christian, Søren og 
Casper er ansvarlig for at finde 2-3 rygkirurger, der kan give 
et praktisk orienteret overblik over de hyppigste diagnoser. 
Fokus skal være på evne til formidling.  

 Vi er blevet kontaktet af bandagist Anne Schmidt, der har 
tilbudt at præsentere de tilbud bandagister har til 
frakturer, deformiteter etc. Dette er der stemning for at 
inkludere i en workshop.  

 Deadline for udkast til plakat er 1. November. Inden da skal 
findes undervisere. 

 Deadline for endelig plakat er 1. Februar. 

 Pris for deltagelse sættes til 650 kr. (500 for Stud Med). 

 2.2 Forskningsudvalget 
Evaluering af Best Paper konkurrencen: 

Igen i år en del tilmeldte, der ikke opfyldt kriterier. PhD-stud 
kriteriet har ikke fremgået af DOS' submission side Dette rettes 
næste år. Oplæg til diskussion af kriterier: Hvorfor antager vi ikke 
PhD studerende? Mange af vores medlemmer er jo netop dette. 
Lad os diskutere. 

 Ikke stemning for at inddrage PhD-stud da det vil skævvride 
feltet. Til gengæld er der intet stærkt argument for at HU-
læger ikke kan deltage. Til næste års konkurrence vil de 
eneste eksklusionskriterier være PhD, Dr. Med., PhD 
studerende og færdiguddannet speciallæge. 

Jeg har opdateret Fundats og bedømmelsesproces. Medbringer 
print til mødet med kort gennemgang. Ligger i Box‘en for 
interesserede. 

 Denne accepteres. 

Alle tidligere månedens artikler ligger nu på hjemmesiden under 
"YODA One to Watch". 

Søren 

19:00-
19:45 

 Middag  

19:45-
21:00 

2.3 Uddannelsesudvalget 
Region Nord har meldt tilbage angående karakteristik og er som 

Eske 
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 den sidste region også positive.  

Rekrutteringsudvalget er nu oppe og køre. Møde i starten af 
september. 

 2.4 Kursusudvalget 

Status på kurser i efteråret. 

 Der er planlagt sutur kursus, røntgen kursus og der 
arbejdes på et skulderkursus der tidligere er blevet afholdt. 

Har bestyrelsen nogle ideer til kurser for HU læger hvis vi vil 
"fange" dem. Deltagere på vores kurser er mest stud.med. og KBU 

 Der er enighed om, at den nuværende kursusprofil er god. 
Det vurderes at der ikke er basis for en række ”subspeciale 
kurser” med mindre de efterspørges. 

“Tak for hjælpen budget” til undervisere, ens for alle?  

 Vi kan godt udstede underviser-beviser såfremt 
undervisning er foregået i indeværende bestyrelsesår. Der 
findes en petitessegrænse for den indsats, der retfærdiggør 
et bevis. 

 400 kr. pr kursus fordelt på alle undervisere 

Katrine 

 2.5 Regionerne 
Nord 

 Kandidatur til overtagelse af posten som Regionsansvarlig 
Nord 

 Planlagt torsdagsbar 21. september, stadig med tema " et 
anderledes lægeliv" 

 Skadestuekursus 15.-16. november i Aarhus 

 Sara Freud har indvilliget i at planlægge kirurgisk 
adgangskursus i januar 2018. 

Øst 
-karrieredag, og hvem der skal med osv.? Det er desuden et punkt 
til det kommende møde i uddannelsesrådet. 

 Jakob er ikke til stede 

Syd 
 Skadestue kursus afholdes 18. og 19. September. 

Tina 

Jens-Christian 

Jakob 
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 Specialernes dag er 3. Nov. En yngre Ort. Kir. Deltager med 
udstyr i samarbejde med industrien.  

3.0 Evt.   

21:00-
21:30 

   

 
 
 
 


