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17:0017:15

1.0

Formalia

FU

Valg af dirigent og referent
Liv vælges enstemmigt som dirigent. Sabine vælges enstemmigt
som referent.

17:4519:00

2.0

Siden sidst
-

Kort intro til bestyrelsesarbejdet

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. Casper D introducerer
til bestyrelsesarbejdet. 5 møder årligt. Man ser gerne at det er
formanden/FU der kommunikerer udadtil. Man opfordrer til at man
gør sig tanker om hvordan man kommunikerer internt i forhold til
antallet af mails. Det forventes at man kontrollerer sin yoda-mail
jævnligt. Der udfyldes inhabilitetserklæringer.
Pelle fortæller om refusionskriterier.
Der er I boxen blanketter til kørsesgodtgørelse for bestyrelsen og
eksterne undervisere. Her findes også refusionsblanketten til andre
udgifter.
Husk at samle blanket og bilag I 1 dokument inden det sendes til
Pelle
-

Inhabiliteteserklæringer

Der udfyldes inhabilitetserklæringer.
-

Mødedatoer og steder for bestyrelsesåret

1. Casper D sender doodle ud for møde/julefrokost I februar
2. Internatmøde torsdag den 2. maj kl 09 på Hotel Svendborg,
der er overnatning.
3. 11. Juni kl 17.00 i København
4. 17. September kl 17.00 i København
5. Generalforsamlingen kommer stadig til at ligge i
forbindelse med DOS kongressen, for 2019’s
vedkommende i Vingsted. Pelle og Sabine melder ind til det
kommende møde med DOS at YODA ønsker et socialt
arrangement i forbindelse med kongressen/YODA’s
generalforsamling.
-

”Jule”-frokost i januar/februar

FU

Subject:

Date of meeting:

Page

Bestyrelsesmøde November 2018

28. sep 2018

2/5

Issued by:

Meeting place

Date of issue:

Casper Dragsted
14. nov 2018
Participants: YODAs Bestyrelse
Tid

Punkt

København, RH

Emne

Ansvar

Se ovenstående.
2.1

Forårsmøde
-

Hotel Svendborg, status på aftale

Aftalen er sådan set klar, men som det er lagt ud I kontrakten er
det ikke muligt at ændre antal deltagere indenfor 60 dage før
arrangementet. Pelle har skrevet til koordinatoren på Hotel
Svendborg. Vi afventer inden underskrivelse.
-

Emner og tovholder på workshops
Formiddagsprogram

Katastrofescenarie med triagering. Hvordan triagerer man.
Idéen er opstået via Michael Mølmer, NOH. Hvonår træffer
man hvilke beslutninger. Lang snak om opbygningen. Fra
bomben til biluheldet. Vi snakker om at lave stationer, lægge
casediskussions til sidst således at de yngre som går til
casediskussions tidligere ikke bliver kørt over I disse.
Casper D tager kontakt til Michael Mølmer, Liv snakker med
Henrik Grønborg. Deadline 1 uge. Der meldes tilbage til
Alexander så hurtigt som muligt så vores 1st announcement kan
komme ud inden jul med et cirka program samt invitationer til
industrien.
Eftermiddagsprogram
1. Basal osteosyntese:
Tovholder Sabine
Obligatorisk på forårsmødet
2. Røntgen kursus:
Tovholder Katrine Rasch
Avanceret radiologi med ryg og MR scanninger. Børneradiologi. Vi
enes om at hæve niveauet til avanceret radiologi i
ortopædkirurgien.
3. Frakturer omkring albue med DSSAK.
Tovholder: Casper D
Der snakkes om at dele det op i 3 sessioner med hvv proksimale
radius, olecranon (TBW vs skinne), distale humerus frakturer. Jeppe
Staghøj (YODAs repræsentant I DSSAK har selv meldt ind).
4. Amputationer og proteseforsyning? (samarbejde med
Sahva)
Tovholder: Sabine
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Casper D har allerede kontakt til Sahva, vi snakker om Hans
Gottlieb HeH samt en håndkirurg fra transplantationsenheden
I Odense.


Invitation/1st announcement (opdatering)

Pelle og FU skal kigge kontrakten til industrien igennem med
Alexander. Alexander tjekker op på industrien og får
tilkendegivelser om deltagelse. Industrien skal gerne deltage aktivt
I workshops eller have 5 minutters oplæg istedet for de blot stiller
op og står der uden besøg. Der skal laves et tilbud I kontrakten til
industrien at deltagelse inkluderer et oplæg/fremvisning af deres
produkter. Liv foreslår at gøre det til et frokost/kaffesymposium. Vi
kan have 5 firmaer med.
Der er flere UAO’er I Syd der har spurgt om de må komme til
forårsmødet mhp at rekruttere. Vi enes om at forårsmødet ikke er
platformen, men støtter op om initiativet.
Dennis foreslår at smide en lille pulje penge efter online
markedsføring I forbindelse med forårsmødet. Han undersøger det
sammen med Alexander


Efterfest

Der står i kontrakten at festen slutter kl 24. Det synes bestyrelsen
er tidligt. Alexander tjekker op på dét samt hvor spisningen skal
foregå. Der skal forventningsafstemmes i forhold til festen.
2.2

Regionerne

Kathrine

SYD:

Casper

Specialernes dag syd: Var dårligt planlagt. Der var meget “unge”
studerende. Sponsorer må ikke længere deltage. Der arbejdes på
en fremadrettet løsning.

Ahmed
(Skype)

Fra videreudannelsesrådet Syd: Snart ansættelsessamtaler igen,
flere ansøgere denne gang. YL og YODA repræsentanten blev bedt
om at gå udenfor døren da der blev diskuteret visse ting. Formand
Casper vil gå ind i dette. Katrine spørger om vores rolle er klart
defineret i de regionale videreuddannelsesudvalg?
Katrine, Casper og Sabine laver et udkast til et brev.
Aflyst rtg kursus: 2 tilmeldte, det lå en søndag hvilket kan have
været problemet.
Skadestue materialet: Status på revidering. Syd har revideret
hovedtraumer og OE. Nord har revideret columna thorakalis,
lumbalis og bækken. Øst har revideret lidt løst grundet tekniske
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udfordringer. Casper foreslår at det er kursusansvarlig (Dennis) der
koordinerer den endelige revidering, inkl struktur. Dette aftales.
Kursusansvarlig skal desuden være med til at koordinere datoer
regionerne imellem.
ØST:
Opdateret skadestuekursusmateriale. Se ovenstående.
Røntgenkursus i Øst.
Postgraduat simulationskurser med CAMES, der er dog et
økonomisk aspekt da YODA i så fald ikke kan bruge det som en
indkomst. Amandus vil gerne samarbejde med YODA. Bestyrelsen
er ikke helt overbevist om nødvendigheden, ej heller den gavnlige
effekt af dette.
NORD:
Karrieredagen, færre end forventet.
Kirurgiske adgange er online, der er solgt 4 billetter indtil videre.
Samme pris som sidst.
HU ansøgning snart, lidt flere ansøgere end sidst. 10 ansøgere til 6
stillinger.
Kører skadestuekursus april og oktober.

18:4519:15
19:1520:30

Middag

2.3

Forskningsudvalget

Søren

Intet på dagsorden.
2.4

Uddannelsesudvalget

Liv

Intet på dagsorden. Indkalder snarest til møde i
uddannelsesudvalget.
2.5

Kursusudvalget
Dennis spørger til arbejdsopgaver, Casper udspecificerer. Dennis er
klar på at være tovholder på skadestuekurset så det nationalt er
opdateret og ensrettet.
Vi aftaler at der til skadestuekurserne til foråret skal være fuldt
opdateret materiale.

Dennis
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2.6

Web og nyhedsbrev

Katrine

Grundet tekniske problemer kunne webmaster Katrine ikke deltage
på Skype.
20:3020:45

3.0

Evt.
Møde om den nye DOS kongres I Vingsted 11/12. Sociale
arrangementer?
Casper G foreslår klunkespil. Generelt er der stemning for noget
sport.
Casper D indskærper at der ønskes et arrangement for vores
medlemmer I forbindelse med GF.
Skadestuemetodebog – NOMS?
Casper D korresponderer med DOT, YODA har mulighed for at byde
ind. Hvis vi byder ind bliver det DOT og YODAs metodebog. DOT
står for at verificere det faglige indhold. Der er dealine I januar,
arbejdet præsenteres på DOT’s årsmøde. Endelig udgave frigives på
DOS 2019.

Tak for god ro og orden!

