
Dagsorden 
Bestyrelsesmøde i DOT 

(Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) 
 

Middelfart d. 7/6-2013 kl. 10.00 til 13.00. 
Fremmøde: Frank Damborg (FD), Søren Kold (SKo), Søren Kring (SKr), Juozas Petruskevicius 
(JP), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Lonnie Froberg (LF), Henrik Eckardt (HE) 
Afbud: Ingen 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent  
FD 
 
2. Valg af referent  
NS 
 
3. Godkendelse af dagsordenen  
Godkendt 
 
4. Medlemsliste  
103 medlemmer.  
Vi stræber mod at blive det største subspecialeselskab. 
 
5. Hjemmesiden  
Vi mangler fanebladene for A-kursus og DFDB. Forfatterne fremsender til NS.  
NS fortæller om ændret praksis for ændringer af hjemmesiden og om at der er en begrænsning på, 
hvor meget vi kan bruge Sundvision (v. Torben Uhrenholt), før vi selv skal betale for yderligere 
konsulenttimer. NS undersøger de præcise aftaler, men vi kan bruge de økonomiske midler, der skal 
til for at vedligeholde hjemmesiden. 
Der er et ønske om en komplet implantatoversigt a la www.3033.dk på vores hjemmeside. FD 
kontakter i første omgang HG. Dog vil vi uanset udformningen have en side med et skelet med links 
til samtlige implantatvejledninger. FD og Lonnie snakker sammen om, hvem der tager kontakt med 
firmaerne.  
 
6. ESTES  
Vi har tidligere besluttet, at vi, efter en prøveperiode med medlemskab af ESTES, skulle træffe 
beslutning om fortsat medlemskab. 
HE fortæller om et fantastisk godt møde i Lyon med meget høj international standard. Dygtige 
foredragsholdere. 50-60 % af aktiviteten er omkring bevægeapparatet. 
Posters og foredrag er på DOS-niveau hvilket betyder, at hvis man kan få en poster/foredrag med på 
DOS, kan man også få det med på ECTES. 
Fokus er kun på traumatologi, men i en tværfaglig sammenhæng. På OTA og EFORT er fokus mere 
på generel Ortopædi. 
Danmarks repræsentation i ESTES er på størrelse med Sveriges og Belgiens. 



DOT har et institutionelt medlemskab. Som individuelt medlem kan man deltage i deres 
undervisningssceancer og en masse uddannelsesaktivitet.  
Vi beslutter fortsat medlemskab på ubestemt tid. 
På DOS mødet promoverer vi (HE) ECTES og anbefaler de, der har gode abstracts til at deltage 
med deres abstract. 
 
I forbindelse med ovenstående fremkommer et ønske om at DOT formulerer en klar holdning til 
Traumemodtagelse og vi aftaler at sætte punktet ved JP på næste mødes dagsorden. Evt rundsendes 
forinden, hvordan vi hver især tager imod traumer og hvilke problematikker der er i forbindelse 
med taumemodtagelsen. 
 
 
7. Kvalitetsudvalg 
På kvalitetsudvalgsmødet d. 14/5-13 med repræsentation v. FD blev der diskuteret NKR og KKR. 
Desuden blev der diskuteret databaser og øgede krav til dokumentation. Fx til hvilke implantater 
der indsættes. 
 
8. Nationale kliniske retningslinier (NKR)  
Instrukserne ’Skrift om Distale humerusfrakturer’ og ’Clavikelfraktur instruks’, der nu er i høring 
hos vores medlemmer, rettes til efter høringen. Herefter må man forsøge at finde fælles fodslag med 
Skulder-albueselskabet. Herefter nyhedsmail til medlemmerne med præsentation af instrukserne. 
 
9. Uddannelsesudvalget  
Følgende program for vores minisymposium til efterårets DOS møde er besluttet: 
13.00-13.45  Generalforsamling i DOT 
13.45-14.30  Frakturdatabasen: Præsentation af date fra det seneste år samt baggrundstal for resten 

af eftermiddagen.    
14.30-15.00  kaffe i udstillingen 
15.00-16.00  Non-union: casebaseret gennemgang af problemstillinger med non-union! Kan 

årsagerne til non-union identificeres? Undgås? 
16.00-16.15  Strække ben 
16.15-17.00  Non-union: Løsninger: specifikke metoder, regimer og operationsteknikker! 
 
Alle går hjem og henter 3 cases, som skal sendes til SKo inden den 1/8-13. 
 
 
10. Sponsoreret JOT til medlemmerne 
LF har undersøgt prisen for institutionelt medlemskab for vores medlemmer. Det koster 
572 $ pr. medlem pr. år for online adgang og version til iPad. Man er enige om at det er for dyrt og 
idéen stedes til hvile. 
                                   
 
11. Nyhedsmail 
Sommerens nyhedsmail kan indeholde emnerne: 

Instrukserne 
Optakt til DOS mødet inkl minisymposium 
RIOT  
Implantat oversigt på hjemmesiden, hvis denne er effektueret 



Forskningsråd 
 
 
12. Næste møde 
Afholdes på DOS mødet torsdag eller fredag. 
 
13. ”Forskningsråd”  
DOTs rolle i traumeforskning. Etablering af forskningsråd der vurderer og koordinerer multi center 
forskningsprojekter. Kort oplæg v./Henrik Eckardt 
 
HE præsenterer organisation af og resultater fra Canadian orthopedic trauma society. Der 
produceres flercenterstudier, hvor en protokol vedtages ved en demokratisk proces og først 
vedtages, når alle er enige om den. Projekterne har været en stor succes. Årsagen er at alle er 
involverede i processen og der udvælges koordinator på de enkelte steder, der aflønnes af midlerne. 
Alle, der deltager får acknowledgements. Mulighed for god opfølgning, ringe migration.  
De omstændigheder, der gør at gruppen har haft succes, er også til stede i Danmark.  
Kunne DOT tænke sig at påtage sig opgaven med at opstarte og koordinere en sådan 
sammenslutning? 
Længere diskussion fører til, at vi er interesserede i at igangsætte en sådan en proces. SKo 
pointerer, at alle afdelinger skal have buddet.  
HE laver oplæg til GF.  
 
14. Evt.  
Herefter blev der indtaget dejlig frokost i smukke omgivelser og udsøgt selskab. 
 

Ref.: Nanna Salling 
 


