
Læs mere og tilmeld dig på

Yngreortopædkirurger.dk/foraarsmoede

Frederik VI’s Hotel 
Odense – 29.  April 2022

YODAs EFTER(FOR)ÅRSMØDE 2021

Program

08.30  Registrering i udstillingen

09.00  Velkomst v. Formand for YODA           
Sabine Simonsen

09.15  ”Kirurgisk korrektion af medfødte 
hånddeformiteter - Rekonstruktion” v. Anders 
Kjørup, Håndkirurg, Ovl. Righshospitalet

10.30 Kaffepause i udstillingen

10.45 ”Store håndskade - Replantation” v. Søren 
‘Manden du ikke vil holde i hånden til nytår’ Larsen, 
Håndkirurg, Ovl. Aleris-Hamlet

12.00  Frokostpause i udstillingen

13.00-17.00
Deltagelse i en af vores fem spændende 
workshops

17.00  Pause 

17.30-18.15  Beer and nuts
Kom og hør spændende historier fra tre 
ortopædkirurger der har været udsendt med 
Forsvaret. Der vil blive serveret iskolde fadøl og lækre 
snacks til fortællingerne.

19.00  Middag og fest

Workshops

Basal osteosyntese
v. Peter Max Halchou-Jensen, afd.læge Hvidovre 
Hospital og Morten Jon Andersen, afd.læge, Herlev 
Hospital
En god basal indføring i osteosynteseprincipper, 
der er relevante for enhver kommende 
ortopædkirurg. 

Basal Håndtraumatologi
v. Eske Brand, Ovl. Slagelse Sygehus, Michael 
Eich-Høilund, afd.læge Gentofte Hospital og Steen 
Vigh Buch, afd.læge Hillerød Hospital
Workshoppen henvender sig til for og mellem-
vagter der skal i gang med håndtraumatologi. Her 
vil blive gennemgået de hyppigste skader i hånd
og håndled og der vil være hands-on øvelser i bl.a. 
ostoesyntese af distale radiusfrakturer

Avanceret Håndtraumatologi
v. Lars Vadstrup, Ovl. Gentofte Hospital og Jens-
Christian Vedel, afd.læge Slagelse Sygehus
Workshoppen er rettet mod bagvagter og de 
opgaver man kan støde på og skal kunne løse på 
en hver ortopædkirurgisk afd. Der vil være en
teoretisk del omhandlende bl.a. de vanskelige
antebrachiumfrakturer samt instabilitet og
ligamentskader samt praktiske øvelser bl.a. 
ekstern fiksation af distal radiusfraktur.

Sene og nervekirurgi
v. Anders Kjørup, Ovl. RH og Casper Ottesen, 
Afd.læge RH
En hovedsagelig hands-on workshop med øvelser 
indenfor sene og nervesutur samt rekonstruktion. 
Workshoppen henvender sig til alle niveauer men 
kendskab til og erfaring med sene og nervekirurgi 
er en fordel.

Akutte Ortopædkirurgiske infektioner
v. Christen Ravn, afd.læge AAUH og Andreas 
Jørgensen, Ovl. Herlev Hospital
Bliv klogere på de akutte ortopædkirurgiske 
infektioner herunder abscesser, nekrotiserende
bløddelsinfektioner, septiske artritter og panaritium
når vores to eksperter gennemgår alt du skal 
bruge for at kunne klare dig i vagten.


