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-

I YODA’s tredje leveår var bestyrelsens overordnede mål det samme som sidste år: at gøre foreningen ved

kommende og  interessant  for  alle  yngre  ortopædkirurger.  YODA  er en  forening  som  lever  i  kraft  af  sine 

aktiviteter, der igen i år blev udvidet på flere fronter. 

Bestyrelsen oprettede sidste år et rekrutteringsudvalg, der skulle bibringe studerende og KBU’er en bredere 

forståelse  af  ortopædien.  Dette  gøres  ved  nye  landsdækkende  skadestuekurser  og  en  rekrutteringskam

pagne, der allerede er  sat  i værk ved universiteternes karrieredage. Der arrangeres  flere  sociale events  i 

hele landet, hvor der er mulighed for at møde YODAmedlemmer under afslappede forhold. 

Hjemmesiden er blevet opdateret kraftigt. Her kan man bl.a. finde hjælp og viden til forskning, uddannelse 

og kursusmateriale. Der er nu online tilmelding og betaling til alle YODAarrangementer. Dette blev lanceret 

med stor  succes ifm. dette års forårsmøde. Forårsmødet, der havde over 100 deltagere, blev i år afholdt 

dagen efter Uddannelsesdagen.Denne blev afviklet i tæt samarbejde med DOS Uddannelsesudvalg (UDDU) 

og har bidraget til at styrke relationerne til DOS. YODA kunne glæde sig over at vi har fået udpeget repræ

sentanter til ’Arbejdsgruppen til vurdering af behovet for og eventuelt iværksættelse af en ortopædkirurgisk 

specialisteksamen i Danmark’ samt ’Arbejdsgruppen til udvikling af A-kurserne i hoveduddannelsen i orto-

pædkirurgi’. Dette styrker båndene mellem DOS og YODA yderligere. 

Forårsmødet  var en udelt  succes.  Ikke mindst  takket  være den  store hjælp Dansk  Selskab  for  Skulder og 

Albue Kirurgi (DSSAK), der stod for to lærerige workshops. Uddannelsesdagen og forårsmødet er nu etable

ret som en fast begivenhed i enhver yngre ortopædkirurgs kalender, og vi ser allerede frem til at arrangere 

næste års begivenhed i tæt samarbejde med DOS. Vi har i dag mere end 250 medlemmer fra alle dele af 

landet. Ved foreningens grundlæggelse skønnede vi at 200 var YODA’s potentielle maximum for antal med

lemmer. Kurven for tilgangene er imidlertid ikke stagneret. Vi forventer over 300 medlemmer til næste år. I 

det kommende år skal YODA fortsat konsolidere sit arbejde, men der er også mange nye tiltag på vej, bl.a.

en fraktur applikation samt en offensiv reklamekampagne der skal styrke rekrutteringen til det bedste læ

gelige speciale: Ortopædkirugien!

Med venlig hilsen

Kristoffer Barfod og Bjarke Viberg, formand og næstformand for YODA
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Resultater opnået i foreningsåret 2012-2013

Pro-

gram

Område Mål Resultater

Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2013 uddeles for 
blot tredje gang, men er trods dette allere
de blevet en etableret del af dansk orto
pædkirurgi.

De specialespecifikke kurser UDDU har nedsat et udvalg til fornyelse af 
de specialespecifikke kurser. YODA har fået 
to pladser i dette udvalg.

Uddannelsesdagen YODA og DOS har i 2012 og 2013 afholdt 
uddannelsesdagen med stor succes. Derfor 
gentages succesen igen i 2014 den første 
fredag i maj.

Forskning Forskningens Danmarkskort Kontaktpersonerne på kortet er blevet 
opdateret og der er nu kontaktpersoner på 
alle ortopædkirurgiske afdelinger.

Forskningskursus Kurset er igen i år afholdt i Odense og godt 
evalueret.

Ungdomsforskerprisen Mere end 80 abstracts kandiderede om 
prisen. Prisen på 5.000, uddeles under 
gallamiddagen til DOS Kongressen i okto
ber.

Forskningsudvalgets sider på YODA’s 

hjemmeside
Der er tilføjet mere indhold til den nye 
hjemmeside, som skal virke til gavn for nye 
og igangværende forskere.

Kursus-

virksomhed

Betaling via hjemmesiden Der er oprettet online betaling med Dan
kort for alle kurser og større arrangemen
ter.

Udbredelse af Skadestuekursus Skadestuekurserne er udbredt til hele lan
det og afholdt i Århus, Kolding og Køben
havn.

Afholdte kurser Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst
Ortopædkirurgiske adgange i København
Ortopædkirurgiske adgange i Århus

Ved Forårsmødet:
Skadestuekursus
Basal Osteosyntese
Akut albue
Akut skulder
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Rekrutte-

ring

Definere målgrupper for rekrutteringsar
bejde

Vi har defineret tre primære målgrupper 
for rekruttering:

1. Yngre læger og studerende der 
endnu ikke har valgt speciale.

2. Læger der har valgt det ortopæd
kirurgiske speciale og hvis interes
se vi ønsker at fastholde.

3. Dem der er i specialet. 

Søge information fra målgrupperne Afholdt fokusgruppemøde i samarbejde 
med DOS. 

Indsamling af rekrutterings materiale Vi er i gang med at etablere en interview
række med store personligheder i det orto
pædkirurgiske speciale. 

Læger fra forskellige uddannelsestrin har 
beskrevet ”et døgn i ortopædkirurgien.”

Foredrag om vejen ind i ortopædkirurgi "Tour de Chirurgie" en foredragsrække 
arrangeret af SAKS.

Kontakt til studenter organisationer Vi har etableret et samarbejde med SAKS 
som har fået fast repræsentation i udvalget
ved Hjalte Würtz.

Rekrutteringskampagne Udarbejdelse af en rekrutteringsstrategi og 
kampagne ved reklamefotograf Mike Ny
broe (http://www.mikenybroe.com).

Planlægning af karrieredag Vi hjælper med til planlægning af karriere
dag i Odense, Århus og København.

Struktur-

udvikling

Konsolidere organisationen og udvikle et 
stærkt rekrutteringsudvalg

Demokratisk ledelsesstruktur konsolideret

God mødekultur konsolideret

Enighed omkring YODAs formål og ar
bejdsmetode

Rekrutterings, forsknings, uddannelses og 
kursusudvalgene er aktivt arbejdende

Revision af vedtægter og valgsystem gen
nemført

Regional 

forankring

Etablere YODA som en bredt repræsenteret
landsdækkende organisation med aktive
repræsentanter på alle afdelinger

Der er kontaktpersoner på alle afdelinger. 
Listen er opdateret sept. 2013

YODA fredagsbarer er afholdt i alle regioner

Forårsmødet er stærkt repræsenteret fra 
alle regioner

At få indflydelse på uddannelsen på
regionsniveau gennem repræsentation i de
regionale specialespecifikke råd

YODA har repræsentanter i det
Specialespecifikke råd i alle regioner.



7

Årsrapport
2012-2013

Sekretariat Sikre stabile forhold omkring Kontingent

opkrævning m.m.

Kontingentopkrævning gennem Lægefor

eningen

Økonomi YODA er etableret som økonomisk bære

dygtig organisation

Fast indtægt via kontingenter

Egenkapital opbygget

Medlemmer Alle stud. med. og yngre læger med inte

resse for ortopædkirurgi skal optages som 

medlemmer

250 medlemmer opnået, der var det oprin

delige estimerede potentiale.

DOS Opbygge gode relationer med DOS og mak

simere yngre ortopædkirurgers indflydelse 

inden for relevante områder

Anerkendt aktør af DOS bestyrelse

Uddannelsesdagen afholdt i ligeværdigt 

samarbejde med DOS

Direkte kommunikation mellem Forsk

ningsudvalget og VU, og mellem Uddannel

sesudvalget og UDDU

DOS bestyrelse stiller forslag til DOS GF om 

et YODA udpeget medlem i UDDU

YODA repræsentanter i flere af DOS ar

bejdsgrupper

Forårsmøde Fagligt udviklende og netværksskabende

internatmøde for foreningen medlemmer

afholdes 1 gang årligt

2dages møde afholdt med parallelt

forløbende fagligt program. Særdeles

positiv evaluering fra deltagerne.

Web og 

nyhedsbrev

Overføre hjemmeside til Wordpress YODA opsagde sit samarbejde med sundvi

sion og har nu overtaget drift af hjemmesi

den selv. 

Nyhedsbrev Der er udsendt nyhedsbreve i løbet af året, 

med pause i sommerferien. 

Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, 

og bruges også aktivt af medlemmerne.

Brugerundersøgelse af brug af hjemmeside 

og nyhedsbreve.

Det var planlagt at gennemføre en bruger

undersøgelse, der skulle vise hvordan be

hovet for hjemmeside og nyhedsbrev er. 

Denne er ikke blevet gennemført. 

Uddannelse – kerneområde 1

Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser.

Uddannelsesudvalget har i 2013 arbejdet for, at uddannelse bliver en integreret del af hverdagen. Dette 

emne blev helt centralt på uddannelsesdagen med emner som ”4 års reglen og uddannelse” samt ”uddan-

nelse i den produktions orienterede afdeling”. Uddannelsesudvalget har desuden arbejdet for at de specia

lespecifikke kurser bliver revideret i både struktur og rækkefølge.
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Uddannelsesdagen blev igen afholdt sammen med UDDU. Her blev diskuteret emner som Kørekortsord

ning, Frakturdatabasen som uddannelsesværktøj samt de ovennævnte emner. Alle emner er særdeles ved

kommende i hverdagen. 

I det kommende år vil Uddannelsesgruppen bl.a. arbejde med

• Uddannelsesdagen 2014

• De specialespecifikke kurser

• Den Gyldne YODA

• Landsdækkende introkurser i ortopædien

Forskning – kerneområde 2

Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere  

Forskningsudvalget har arbejdet med at opdatere kontaktpersonerne på Danmarkskortet og der er tilføjet 

kontaktpersoner på de afdelinger, hvor der tidligere har manglet. På nogle afdelinger findes der nu flere 

kontaktpersoner. Formålet med kortet er at gøre det lettere for en yngre forsker at finde en vejleder og et 

projekt.

Forskningskurset blev igen i år afholdt i Odense med deltagelse af både læger og medicinstuderende. Det 

var en stor succes for deltagerne og kurset gentages primo 2014. 

I skrivende stund er udvalget i samarbejde med YODAs bestyrelse ved at vurdere de abstracts, som deltager 

i konkurrencen om YODAs Ungdomsforskerpris. 82 forfattere har valgt at deltage i konkurrencen, 61 af 

deres arbejder er udvalgt til mundtlig præsentation på DOS Kongressen og 39 af disse arbejder er udarbej

det af forfattere, som opfylder kriterierne for at modtage prisen. Prisen på 5.000, betales af DOS, men 

uddeles af YODA.

Forskningsudvalget har forsøgt at samle al relevant information og links om forskning på hjemmesiden. Det 

er blevet til en del nye sider under Forskningsudvalget på den nye hjemmeside, som skal virke til gavn for 

både nye og igangværende forskere.

I det kommende år vil forskningsudvalget bl.a. arbejde med

• Opdatering og videreudvikling af Forskningens Danmarkskort

• Afholdelse af Forskningskurset

• Uddeling af Ungdomsforskerprisen

• Opdatering af forskningssiderne

Forskningsudvalgets arbejde afhænger af engagementet fra udvalgets medlemmer, underviserne ved 

Forskningskurset og samarbejdet med det videnskabelige udvalg i DOS. Der skal lyde en stor tak til alle som 

har bidraget i det forgangne år.



9

Årsrapport
2012-2013

Kursusvirksomhed – Kerneområde 3

Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger

Kursusudvalget har arbejdet for at udbrede de mest populære kurser til hele landet og det er lykkedes med 

Skadestuekurset som i 2013 blev afholdt i Århus, Kolding og København. Det populære kursus i ortopædki

rurgiske adgange blev igen i år afholdt i Århus og København.

Den elektroniske tilmelding og betaling har gjort det meget lettere for deltagere at tilmelde sig og betale 

samt for arrangørerne at holde styr på det administrative arbejde.

Ved Forårsmødet afholdt Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi (DSSAK) to veludførte workshops om 

den akutte albue og den akutte skulder, en stor tak til DSSAK.

I det kommende år vil kursusudvalget bl.a. arbejde med

• At fortsætte de landsdækkende Skadestuekurser og kurserne i Ortopædkirurgiske adgange

• Standardiserede elektroniske evalueringer

YODA’s kurser er kun mulige i kraft af det store engagement fra kursusarrangørerne og den store velvilje 

hos underviserne, et stort tak til alle som har bidraget i det forgangne år.

Rekruttering  Kerneområde 4

Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læge og stud. 

med.

Rekrutteringsudvalget blev dannet ved generalforsamling 2012. 

Vi afholdt et fokusgruppemøde i samarbejde med DOS, hvor studerende og yngre læger var inviteret til at 

deltage. Målet var at få kendskab til holdninger og fordomme om ortopædkirurgi.

Vi har indsamlet materiale til brug i rekrutterings kampagner og vi har etableret et tæt samarbejde med 

SAKS. 

Det er lykkedes at få hjælp til at udarbejde en rekrutteringsstrategi med reklamefotograf Mike Nybroe 

(http://www.mikenybroe.com).

Vores plan for det kommende år er, at udarbejde en rekrutteringsstrategi i samarbejde med Mike Nybroe 

og co. Vi vil tage kontakt til DOS for at sikre en ensrettet indsats.
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Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning

Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation

I foreningens tredje år har vi fokuseret på at konsolidere de eksisterende strukturer omkring udvalg og be

styrelse samt de traditioner der skal blive bærende elementer i foreningen. Der er derudover oprettet et 

rekrutteringsudvalg, der skal forsøge at bibringe yngre læger og stud. med. et bedre kendskab til det orto

pædkirurgiske speciale.

YODAs bestyrelse står over for sit første egentlige generationsskifte, hvorfor vi har gjort strukturelle tiltag,

der skal lette overdragelse af viden til de nye kræfter der skal bære organisationen videre.

Regional udvikling

Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsen

tanter på alle afdelinger 

Den regionale struktur styrkes løbende med lokale faglige og sociale begivenheder. I 2013 er der afholdt 

regionale skadestuekurser og kurser om kirurgiske adgange, samt uddannelsespolitiske debatmøder med 

spisning og hygge.

Afdelingernes kontaktpersoner repræsenterer de ortopædkirurgiinteresserede yngre læger og stud.med. 

på de lokale sygehuse, mens YODA’s regionsansvarlige bestyrelsesmedlemmer er bindeled for information 

fra kontaktpersonerne til bestyrelsen og omvendt. Det kommende bestyrelses år vil YODA kunne byde tre 

nye regionsansvarlige velkomne i bestyrelsen, da både Marie, Mette og Christen stiller op til andre besty

relsesposter.

Regionale aktiviteter i 2013:

Skadestuekursus afholdt 13 gange i hver region.
Kursus i kirurgiske adgange afholdt i hhv. Århus og København.
Fredagsbar og uddannelsespolitiske debatmøder afholdt 13 gange i hver region.

Hjemmeside og nyhedsbrev 

Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter 

Hjemmeside

2013 blev året hvor vi skiftede hjemmesidekoncept. Dette blev gjort for at gøre betjeningen af hjemmesi

den mere smidig for YODA´s bestyrelsesmedlemmer og andre der uploader informationer til hjemmesiden. 

Morten Jon Andersen har stået for at flytte hele vores hjemmeside til det populære Wordpress koncept. 
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Nyhedsbrev

Igennem året har der været udsendt nyhedsbreve for hver måned, med enkelte pauser over sommeren. 

Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret omkring nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for 

medlemmerne, sociale arrangementer mm.

Facebook

Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle til medlemmerne. Foreningens side blev oprettet i den 

spæde opstart, og ligger derfor som en privat side, styret af Ulrik Kragegaard. Vi har diskuteret muligheden 

for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på det, da det 

fungerer fint som det er nu.

Forårsmøde

Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODA’s medlemmer

Den 3. og 4. maj 2013 afholdte YODA for 3. år i træk et vellykket årsmøde. I alt var 110 personer tilmeldt 

over de 2 dage. 98 yngre uddannelsessøgende ortopædkirurger og 12 overlæger deltog. 

Fredag den 3. maj var en fælles uddannelsesdag med DOS og lørdag den 4. maj var i YODAregi med work

shops for medlemmerne. På linje med tidligere år var fokus fagligt såvel som socialt inkl. festmiddag fredag 

aften. 

3. maj: Uddannelsesdagen

På den fælles uddannelsesdag for DOS og YODA var der spændende indlæg og fællesdiskussion der om

handlede ”Kørekortsordning” for yngre ortopædkirurger (v. Ovl. Susanne Mallet, Køge),  ”Dansk Frakturda

tabase” (v. Dr. Med Anders Troelsen, Hvidovre), 4 årsreglen, samt en konstruktiv gruppediskussion om

handlende “Hvordan uddannelse, vejledning og evaluering sikres i den produktionsorienterede afdeling?” 

med oplæg v. Ovl. Michael Brix, OUH.

Om aftenen havde YODA inviteret til festmiddag, som blev afholdt i afslappende omgivelser i skolens Cafe, 

hvor den lokale slagter “Per Gris” grillede til kursisterne og efterfølgende vendte DJ Thomas plader til dans 

resten af natten. 

4. maj: YODA’s forårsmøde

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi (DSSAK) var i år behjælpelig med kompetente undervisere og 2 

særdeles interessante workshops i form af ”Den akutte Skulder” og ”Den akutte albue”, hvor ovl. Morten 

Schultz Larsen, ovl. Kenneth Holtz og kursist Ilija Ban formidlede deres viden. Herudover var der mulighed 

for tilmelding til workshops for ”YODA´s basal osteosyntese” samt ”Skadestuekurset”. 

YODA’s medlemmer havde på forhånd meldt sig til en workshop, afhængigt af uddannelsesniveau. 
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Efterfølgende blev årsmødet evalueret på en 15 skala i diverse kategorier med mulighed for kommentarer. 

Tilbagemeldingerne var generelt rigtig gode. Vi fik også konstruktiv kritik, der kan være med til at forbedre 

årsmødet yderligere de kommende år. 

Industrien ydede støttet efter gældende regler samt med materialer. YODA værdsætter disse essentielle 

bidrag.

-

I det kommende år vil YODA arbejde for:

1. At konsolidere foreningen, styrke relationerne til DOS og sikre ligelig repræsentation af landsdelene.

2. At påvirke uddannelsen af alle yngre ortopædkirurger i positiv retning, herunder aktivt deltage i 

udvalg vedr. speciallæge eksamen og forbedring af Akurser. 

3. At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere.

4. At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger.

5. At udbrede kendskabet til specialet for stud. med. og yngre læger på en måde, der viser diversiteten i 

vores fag.

6. At gøre YODA vedkommende i hverdagen gennem udvikling af materiale til brug for yngre 

ortopædkirurger. 

Medlemmer

Da vi startede YODA havde vi en målsætning om 200 medlemmer. Den målsætning nåede vi inden der var 

gået to år. Ved sidste generalforsamling vedtog vi at optage studerende som medlemmer, og ændrede 

målet til 250. Det mål nåede vi lige efter sommerferien. Medlemstallet stiger fortsat og det er kun meget få 

der melder sig ud. 

Af de 250 medlemmer er der nu 5 speciallæger, og 20 studerende.

Økonomi

Regnskabsåret 2012/13 er første år hvor vi har budgettet med et rundt 0. Dette da vi i de to foregående år 

har oparbejdet en pæn egenkapital og dermed skabt rammerne omkring en sund forening, så vi kan lægge 

kræfterne i foreningsarbejdet og medlemmerne.  
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Vi har i regnskabsåret 2012/13 øget vores aktivitet, så vi nu omsætter for 274.265,45 kr. Heraf er det kun 

61.750 kr. der kommer fra medlemskontingenter, resten er genereret gennem vores aktiviteter for med

lemmerne. Vi har i det forgangne år gjort det muligt at betale for deltagelse i YODAarrangementer med 

dankort. Det har lettet betaling og opkrævning for deltagerne, og os.   

Regnskabsåret kommer ud med et overskud på små 29.789,59 kr. plus en hensættelse af overskud fra For

årsmødet på 20.018 kr. Dette er i overkanten set i forhold til budgettet. 

Overskuddet er genereret af flere faktorer. Færre tab på samtlige afholdte arrangementer. Forårsmødet fik 

en ekstra sponsor i sidste øjeblik, hvilket gav et uventet overskud. Og endelig at vi har haft færre udgifter

på administrationsposten end forventet.

Der har det sidste år været en del debat omkring foreninger som YODA's momspligt. For at komme dette i 

forkøbet, har vi ladet vores regnskab vurdere af en revisor, og som følge heraf er vi blevet momsregistrere

de. Dette kommer ikke til at have den store indvirkning på årets regnskab eller fremtidige regnskaber.  

Regnskab for foreningsåret 2012-13
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Årsrapport
2012-2013
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Årsrapport
2012-2013

Forårsmødeansvarlige:

Christian Skovgaard Nielsen

Christen Ravn

Økonomi:

Thomas Giver Jensen

Generalforsamling:

Dirrigent Simon Serbian

Uddannelsesgruppen:

Marie Fridberg

Signe Rosenlund

Michala Skovlund Sørensen

Ulrik Knudsen 

Jonas Iversen 

Andreas Balslev-Clausen 

Jakob Klit

Kursusgruppen:

Ane Simony

Anna Lindestrand

Annie Primdahl

Bjarke Viberg

Kristian Behrndtz

Malene Larsen

Mette Sørensen

Morten Jon Andersen

Naja Bjørslev

Peter Max Jensen

Rasmus Jørgensen

Taj Haubuf

Victoria Schmiegelow

Yvonne Winkler

Fatin Willendrup

Forskningsgruppen:

Dennis Hallager Nielsen 

Mikkel Rathsach Andersen

Rune Bech

Jamal Bech Bouknaitir

Søren Schmidt Morgen

Jakob Klit

Jeppe Staghøj

Undervisere og foredragsholdere:

Christen Ravn

Ilija Ban

Bjarke Viberg

Marie Fridberg 

Anders Michaelsen

Jørgen Tranum-Jensen

Peter Mikkelsen

Christian Sørensen

Kjeld Andersen

Anders Ditlev

Svend Erik Heiselberg

Thomas Baad

Jonas Vestergaard Iversen

Taj Haubuf

Yvonne Winkler

Morten Schultz Larsen

Peter Gaster

Kenneth Holtz

Rune Bech

Johan Wallin

Jens Lauritsen

Per Gundtoft

Ove Nedergård

Anne-Marie Engel

Wafer Aldulaimi

Morten Jon Andersen

Mette Sørensen

Dennis HallagerHjemmeside:

DOS

Morten Jon Andersen

Peter Toft Tengberg

Rekrutteringsgruppen:

Christen Ravn

Christina Holm

Victoria Schmiegelow

Christian Wied

Hjalte Laursen Würtz

Anja Falck Reicke

Søren Schmidt Morgen

Medlemmer der derudover er 

kommet med bidrag:

Anne Morup

Tine Nevermann

Sanja Samodi

Veronica Leeberg


