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Ærede medlemmer af YODA 

 

Mit navn er Thomas Adams. Jeg ønsker at stille mig til rådighed som YODAs nye koordinator for 

forårsmødet 2020.  

Jeg er netop flyttet til vestkysten fra Århus N for at afvikle min KBU på ortopædkirurgisk afdeling 

Esbjerg. Jeg har haft interessen for ortopædien allerede under studietiden, med selvvalgt fokuseret 

ophold i Svendborg samt et kortere vikariat i Aabenraa. Derfor faldt det mig naturligt at skulle ende på 

en ortopædkirurgisk afdeling i min KBU. Det var derfor mit held at et enkelt ortopædkirurgisk forløb 

stod ledigt efter Sundhedsstyrelsen havde udloddet mig årets hovedgevinst, det absolut sidste KBU-

nummer blandt årets kandidater.  

Tidligere erfaringer med koordination af arrangementer 

❖ 9 års erfaring som medansvarlig koordinator for Fyns største folkebegivenhed, næstefter 

Tinderbox, køernes forårsfest: ”Øko-dagen”. Som ældste søn fra det største økologiske 

mælkeimperium på Fyn har jeg været med i koordineringen af den årlige Øko-dag hvor 6000 

gæster hvert forår, under tæt mediedække fra Tv2 Fyn, besøger mit barndomshjem når køerne 

lukkes på græs. 

 

Målsætning for forårsmødet 2020 

❖ Bigger is better! Kontakt til landets ortopædkirurgiske afdelinger med oplysninger og posters 

om begivenheden,  uddeling af flyers til Specialernes dag, Sundhedsmekka m.fl. Sociale medier 

som nyhedsplatform, branding via FB og Instagram i samarbejde med SAKS. 

 

❖ Struktur 

Fastholde en allerede gennemarbejdet og vellykket struktur med oplæg, workshops og 

praktiske øvelser. ”Bread and butter” workshop som basal osteosyntese kunne udvides i 

samarbejde med AO Foundation som et AO for undergraduates lign. workshop. Fastholde de 

mere avancerede workshops som tidligere artroskopisk ortopædi, amputationskirurgi, 

revisionskirurgi. 
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❖ Targeteret udbytte 

Sikre relevant udbytte for alle tilmeldte efter kompetenceniveau. Workshops rettet mod nye 

ortopædkirurgiske forvagter, såvel som prækursister og kursister. 

 

❖ Idéer til formiddagsoplæg 

Krigstraumatologi, tema i håndkirurgisk traumatologi ”Nytårsaften – efterfest på skadestuen”. 

Undersøge mulighed for tværfagligt seminar i samarbejde med mikrobiologer, reumatologer 

etc. 

 

Såfremt i som forening betror mig opgaven som koordinator for forårsmødet 2020, vil jeg ydmygt og 

ihærdigt arbejde for sammensætte et curriculum af spændende workshops der tilgodeser yngste mand 

såvel som den erfarne kursist. Med økonomisk vejledning og ekspertise fra min arbejdskollega Mathias 

Gregersen, som stiller op som YODAs kasserer, vil vi sammen arbejde for at udbyde et stærkt 

kursusindhold, uden at slå hul i foreningskassen. Jeg vil desuden støtte mig til råd fra min kollega og 

repræsentant for Region Syd Katrine Rasch, i forsøg på at føre stafetten videre og imødekomme en 

målsætning om, at forårsmødet fortsat forbliver et stærkt trækplaster for alle med en spirende 

ortopædkirurger i maven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


