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Tid Punkt Emne Ansvar 

17:30-
17:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent  

Casper D dirigent, Casper G referent. 

FU 

17:45-
19:00 

2.0 Siden sidst 

- Deltagelse i kulturnatten på panum, YODA forespurgt af 
arrangører af karrieredage 

Arrangementet er umiddelbart rettet mod potentielt 
medicinstuderende. Vi synes det er mere passende at en af 
studieorganisationerne star for det og vil videreformidle 
kontakten. 

- Strategi for YODA på sociale medier: facebook, instagram, 
twitter 

YODA har oprettet en twitterprofil; yngreortopaedkirurger. 
Facebookgruppen er lukket og twitter kan være godt til at 
komme med korte offentlige opslag/kommentarer. 

Der er stemning for, at facebookgruppen forbliver lukket. Mht. 
Twitter kan vi forsøge at få inspiration fra DIMS / BOTA. 
Formanden styrer kontoen. 

- EFORT 

Ahmed kunne ikke joine, så tages til næste bestyrelsesmøde. 

FU 

2.1 Forårsmøde 

- Evaluering af 2019 - spørgeskema og egne noter 
Socialt: Udfordringer med selve festen; bar + musik. 
Fagligt: overvægt af Herlevundervisere. Udfordringen er at 
vi også fagligt skal kunne stå inde for dem. Prøv at fordele 
ud til næste år. 

- Dato for næste år 1/5-2020. 

- Emner til næste år – brainstorm 

- Formiddagsemne: retransplantationskirurgi (OUH), sports-
/idrætsmedicin (f.eks. blokadeanlæggelse) 

- Workshopide: 

1. akutte håndskade (GeH?) 

2. basal osteosyntese 

3. ekstern fiksation 

Alexander 
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4.  gipseteknikker (X-lite?) 

5. traumetræning (mini-ATLS) 

- Pris formentlig underskud grundet manglende sponsorer 

- Sponsorernes rolle og honorar nogen utilfredshed med 
frokosten, der foregik væk fra industriens placering. 

 2.2 Regionerne 

SYD: arrangement 13/6 

10 tilmeldte. Traumatolog snakker om ophold i Aberdeen. 

Mange søger introstillinger i Syd. Fortsat få ansøgere til HU (4-5 til 4 
stillinger). OUH lader til at tage en positiv drejning med den nye 
ledelse. Opstarter bl.a. studenterhold og har her hørt om vi vil stå 
for kursus til dem. Vil vi gerne. Opfølgende inspektorbesøg til 
august. 

ØST: Vil gerne starte “fredagsbar” med foredrag fra erfaren kollega. 
Overvejer en fra Læger uden Grænser. Forslag til location / 
alternativ foredragsholder? Tænker primo september. 

Lasse Beier fra Hillerød er en kandidat til at fortælle. 

Der foreslås at involvere industrien til et sawbonearrangement 
(f.eks. eks-fiks, distal targeting etc.) 

Casper G finder sted og dato. Stiler efter primo september. 

NORD:  

Kathrine 

Casper 

Ahmed 

19:00-
19:30 

 Middag  

19:30-
21:00 

2.3 Forskningsudvalget Søren 

 2.4 Uddannelsesudvalget 

Behovsundersøgelse – spørgeskema. 

Gennemgås i plenum. 

Mangler, målgruppe og forventet deltagerantal 

Liv 

 2.5 Kursusudvalget 

Intet nyt siden sidst. 

Dennis 

2.6 Web og nyhedsbrev Katrine 
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21:00-
21:15 

3.0 Evt. 

Social udflugt for YODA-medlemmer 

Fisketur med YODA – evt. i øst med op til 150 deltagere. 

10-års jubilæum DOS 2020 

YODA har 10-års jubilæum. Promoveringsmulighed!  

- YODAs greatest 

- Fremtidsvisioner 

- Jubilæumsfest i forbindelse med generalforsamling 

- Mulighed for at vise de ”voksne” læger, hvilke seriøse ting 
vi laver. Jubilæumssymposium. 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE DEN 17/9 I ODENSE 

 

Alexander 

Kathrine 

    
 
 
 
 


