
DOS & YODAs UDDANNELSESDAG
og YODAs FORÅRSMØDE 2014

 
2. - 3. MAJ I ODENSE

FORMIDDAG

09.30-09.35 Velkomst

09.35-12.15 Fælles foredrag
• Train the trainer - Piet de Boer
• Kaffepause
• Afholdelse af specialespecifikt kursus - Michael Brix
• Lykkes din undervisning? - Doris Østergaard
• Debat

12.15-13.00 Frokost

EFTERMIDDAG
Der er 2 workshop runder af 45 min. Vælg 2 ud af 3 workshops:
Workshop A: Piet de Boer
Workshop B: Hvordan lærer kirurger? Doris Østergaard
Workshop C: Præsentation af hvidbog for speciale specifikke kurser.

Susanne Mallet og Marie Fridberg
13.00-13.45 Workshop runde 1 - Vælg workshop A, B eller C

13.45-14.15 Rotation + kaffe

14.15-15.00 Workshop runde 2 - Vælg workshop A, B eller C

15.00-15.30 Afrunding med elektronisk evaluering

ÅBNING AF YODAs FORÅRSMØDE - FOR MEDLEMMER
15.45-16.30 Præsentation og diskussion af YODAs arbejde i 

udvalgene

18.00- Middag og fest

Vi har fået tilgang af spændende undervisere fra hele landet til 4 
relevante kursusspor for både forvagt-, mellemvagt- og bagvagtniveau.

DOS og YODAs Uddannelsesdag byder på spændende foredrag, 
workshops og debat. Dagen er åben og GRATIS for alle ortopædkirurger 
med uddannelsesmæssig interesse! Tilmelding er påkrævet.

FREDAG DEN 2. MAJ LØRDAG DEN 3. MAJ
DOS og YODAs Uddannelsesdag

- Kirurg, Underviser, Vejleder - Vi kan det hele, kan du?
YODAs Forårsmøde 
- for YODA-medlemmer

4 spændende workshops fra kl. 09.00-16.00 

1. Skadestuekursus  
Formålet er at komme omkring både de oplagte, de okkulte, de 
praktiske, de hyppige og de alvorlige problemstillinger, der opstår 
på en skadestuevagt. 

2. Basal osteosyntese 
En god basal indføring i osteosynteseprincipper, der er relevante 
for enhver kommende ortopædkirurg. 

Nedenstående to workshops arrangeres i samarbejde med Dansk 
Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS) og 
henvender sig til de mere erfarne yngre ortopædkirurger: 

3. Skader i knæleddet - Diagnostik og behandling 
I denne workshop gennemgås det akutte knæ, det kronisk instabile 
knæ, løberknæet, springer knæet, det begyndende atroseknæ samt 
forreste knæsmerter hos børn og unge. 

4. Hofte og lyskeskader - Diagnostik og behandling 
Hofte og lyskeskader er hyppige og ofte oversete skader. I 
denne workshop gennemgås den akut smertende hofte, hofte 
impingement, lyske- og baglårsskader.

Arrangementet afholdes i lækre omgivelser på Dalum Landbrugsskole (Odense).
Vi tilbyder to dage med kurser, uddannelsesdebat og fest for kun 750 kr. inkl. alle 
måltider og overnatning i delt dobbeltværelse. Reduceret pris for medicinstuderende! 

Deltagelse alene i Uddannelsesdagen er gratis!

LÆS MEGET MERE OG TILMELD DIG SENEST 10. APRIL PÅ
www.yngreortopaedkirurger.dk


