
Anbefalet litteratur og hjemmesider til YODA fra dansk ortopædisk traumeselskab 
 

• Ortopædisk Kirurgi (FADL’s forlag. Editor: Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid) 
o En rigtig god basis bog, specielt for introduktionslæger, som på dansk fint beskriver 

såvel undersøgelses-teknikker som generelle og specifikke ortopædiske lidelser. 
 

• Surgical Exposures in Orthopaedics. (Lippincott Williams and Wilkins. Editor: Stanley 
Hoppenfeld, Piet deBoer). 

o Et sublimt opslagsværk, som bør være tilgængelig på alle afdelinger. Beskriver 
deltaljeret og flot illustreret de kirurgiske adgange. 

 
• Campbell’s Operative Orthopaedics. (Mosby. Editor: S. Terry Canale) 

o Opslagsværk, som dækker ortopædkirurgien bredt. 
 

• Rockwood and Green’s Fractures in Adults (Lippincott Williams and Wilkins. Editor: 
Bucholz, Heckman, Court-Brown) 

o Opslagsværk, som dækker fraktur behandling systematisk og detaljeret 
 

• Rockwood and Wilkin’s Fractures In Children (Lippincott Williams and Wilkins. Editor: 
Beaty, Kasser) 

o Opslagsværk, som dækker børne-frakturer behandling systematisk og detaljeret 
 

• ATLS® (Advanced Trauma and Life Support) student course manual. 
o ATLS bogen, som anvendes på ATLS kursus. Bogen gives i forbindelse med ATLS 

kurset, men kan formentlig lånes af læger på afdelingen, som allerede har været på 
kursus. Den seneste version (8. edition) er rigt illustreret og letlæselig.  

 
Hjemmesider. 

• www.ortopaedi.dk 
o Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Selskab, hvor man bl.a. finder 

• nyt om kurser og kongresser. 
• Uddannelses-udvalgets nyttige information om kvalifikation til hoved-

uddannelse, log-bøger, operationslister etc.  
• links til de forskellige sub-specialer under DOS 
• de danske reference-programmer (Colles-fraktur, hoftenær fraktur, total 

hofte-alloplastik) 
• www.traumeselskab.dk 

o Hjemmeside for Dansk Ortopædisk Traumeselskab. Under undervisning kan findes 
tidligere DOT mini-symposier med nyttige tips and tricks omkring bl.a. 
marvsømning, ankel-frakturer etc. 

• www.aofoundation.org 
o Under education findes: 

• AO Surgery Reference: meget illustrativ og brugbar guide for frakturer med 
indikationer for operation, kirurgiske adgange, lejring, osteosyntese guides, 
etc. 

• e-learning modul: her kan man lære om generelle principper for de 
forskellige osteosyntesetyper (skinner, skruer, marvsøm, extern fixation) 

http://www.ortopaedi.dk/
http://www.traumeselskab.dk/
http://www.aofoundation.org/


• AO Video. Se osteosynteseteknikkerne på video inden operation 
• AO Traumaline. Gennemlæst litteratur inden for de forskellige fraktur typer 

med beskrivelse af evidens-niveau for de forskellige behandlinger. 
• www.osteosyntese.dk 

o Brochurer, som PDF-filer, for implantater der anvendes i forbindelse med 
osteosynteser i Danmark 

• www.ao-kursus.dk 
o Hjemmeside for AO fraktur kurser (principles og advanced kursus), som afholdes i 

Danmark. Under program kan man downloade afholdte foredrag fra seneste AO-
kursus. 

• www.a-kursus.dk 
o Hjemmeside for det ortopædkirurgisk specialespecifikke kursus i traumatologi og 

frakturbehandling. Under program kan man downloade afholdte foredrag fra seneste 
kursus ligesom der er links til relevant litteratur.  

http://www.osteosyntese.dk/
http://www.osteosyntese.dk/
http://www.a-kursus.dk/

