
Bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)  
Fredag 5. december 2014 10.30 til 14.00 (Viby. Århus) 
 
Inviterede: Upender Singh, Ulrik Branner, Frank Farsø, Lasse Bayer, Illja Ban, Annie 
Primdahl, Lonnie Froberg, Juozas Petruskevicius, Michael Brix, Nanna Salling og Frank 
Damborg 
 
Afbud: Lasse Bayer, Michael Brix 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent  
JP  

2. Valg af referent 
NS 

3. Godkendelse af dagsordenen  
Godkendt 
 

4. Konstituering 
Formand + næstformand (FD+MB genopstiller) 

FD og MB vælges. Kan kun sidde i de næste 3 år, hvor de ikke længere kan 
genopstille til bestyrelsen. Det kan blive nødvendigt at drøfte, hvordan 
formandskabet skal varetages når det skal genbesættes. Det kunne være 
formålstjenstligt at formandskabet bredes ud over flere regioner. 

 
     Sekretær + kasserer + web-master 
 

UB vælges til webmaster. 
NS vælges til sekretær og kasserer. FD og NS formulerer opgaverne for de to 
poster. 

 
     ATLS bestyrelsesmedlem  
 

UB melder sig og vælges 
 

Medlem af kvalitetsudvalget under DOS (Dette er typisk det enkelte 
fagområdes formand. FD genopstiller) 
 
FD vælges 

 
     ESTES repræsentant 

Bestyrelsen er blevet enige om at melde selskabet ud 
 



     LVS kontakt 
 Tages op igen på næste møde. Se endvidere pkt. 11. 
 

Uddannelsesudvalget  
MB, IB, AP, US, LB 

 
     Kontakt til traumeregister  

JP vælges som kontaktperson 
LF vælges som suppleant 

 
     Multicentergruppen under Dansk Ortopædisk Traumeselskab 

LF, IB, FF vælges 
  

Bestyrelsesmedlem i DFDBs bestyrelse. 
FF vælges 

 
5. Medlemsliste 

Medlemslisten er et punkt på alle møder. Alle medlemsnavne ligger på hjemmesiden. 
Vort nye mål er på sigt at runde 150 medlemmer.  

 
116 medlemmer. 
Rekruttering foregår primært i egen afdeling og til DOS møder. 

 
6. Hjemmesiden 

Hjemmesiden er et fast punkt på hvert møde. Er der fejl, mangler, ideer, 
ændringsforslag.  
 
NS afgiver gerne opgaven, UB overtager gerne.  
Hjemmesiden fungerer godt. 
Godt at indmeldelsesblanketten fungerer.  
Vi er i bestyrelsen enige om at vi ønsker at hjemmesiden skal indeholde alle aktuelle 
implantatvejledninger. 

 
7. ESTES 

Informationspunkt. HE er fortsat ”udpeget” af DOT. Korrespondance er blevet sendt 
videre til FD der har varetaget kontakten. Der skal udpeges en ny repræsentant til 
denne post såfremt vi ønsker at opretholde medlemsskabet. 
Endvidere ønskes under dette punkt diskussion af hvorvidt vi fortsat skal være 
medlemmer? Indstillingen fra GF var umiddelbart at vi fremadrettet skulle satse på 
EFORT i stedet. 

 
Argumenter for og imod. Der kan ikke rigtigt argumenteres for at DOT lukrerer af 
medlemskabet. Vi følger fortsat arbejdet i ESTES. Der er enighed om at DOT melder 
sig ud af ESTES, der lægges vægt på at der er mulighed for indmeldelse senere. 



 
8. Kvalitetsudvalg  

Næste møde er 15. januar (FD deltager). Der efterlyses emner til KKR, samt forslag til 
”pico-spørgsmål”.  I foråret vil der blive etableret en møderække (Opstart 16-17/3-15) 
hvor hvert selskab kan stille med 2-3 mand. Denne møderække vil være hjælp til at 
lave nye KKR indenfor eget fagområde. FD redegør for forløbet (Se bilag 1).  
AP, IB og NS melder sig 
Emner:  
Suprakondylære humerusfrakturer 
Proksimale humerusfrakturer 
Syndesmoseruptur 
Bagkantsfraktur ved ankelfraktur 

 
9. Multicentergruppen under Dansk Ortopædisk Traumeselskab. 

LF briefer bestyrelsen. 
 

Inklusionen skulle slutte 1/1. Perioden planlægges udvidet. 
500 patienter skal inkluderes. Der inkluderes med varierende grad fra de forskellige 
sygehuse. LF har skrevet til afdelingerne og forhørt sig om de forskellige 
problematikker. 
IB og FF deltager sammen med LF i Styregruppen for multicenterstudierne. 
En opgave er at beskrive organisationen lidt tydeligere. 

 
10. ”RIOT” årsmøde + EFORT foredrag  

Det har været diskuteret i den ”gamle bestyrelse” at DOT skulle tage initiativ til en årlig 
konference hvor RIOT + DOT går sammen om at invitere en international 
foredragsholder. Diskussion af dette og evt. begyndende planlægning af dette til 2015 
eller 2016. 
Uddrag fra gl. referat: ”…Det er en god idé at holde et DOT årsmøde med fagligt 
indhold på højt internationalt niveau. Hér kunne det evt. være en idé at gøre brug af 
EFORTs rejsende symposium. Der bør være både fagligt og socialt indhold….” 

 
Udvalg bestående af UB, UP, AP, FF og NS 
Brainstorm over: 
EFORTs traveling fellowship 
Koncept incl indkaldelse oa for RIOT  
KKR workshop 
Dato for årsmøde 2016 
Deltagere DOTs medlemmer, traumatologisk interesserede 

 
 
 
 

11.  LVS 



De enkelte fagområder (herunder DOT) er via mail blevet opfordret til at overveje 
individuelt medlemskab af LVS. Som bilag 2 er herunder indsat modtaget mail. 
Under dette punkt diskuteres evt. indmeldelse i LVS. 
 
FD afdækker yderligere ved næste møde 

 
12.  Nyhedsmail 

Som et af de sidste punkter på hvert bestyrelsesmøde er altid ”Nyhedsmail”.  
Vi brainstormer her over mulige emner til næste medlemsbrev. 

 
Ny konstituering 
Multicenterstudiet 
ESTES udmelding 

 
13.  Kommende møder 

De 2 næste møder vil være: 
Fredag 13/3 10.30 til 14.30 Sjællandsk værtssygehus efterlyses? 
Fredag 19/6. 10.00 til 13.00 Sommermøde m efterfølgende frokost (Middelfart) 
Hvis presserende sager gør det nødvendigt, vil yderligere møder selvfølgeligt blive 
indplaceret. 

 
RH foreslåes 

 
14.  Evt. 

Fase IV uddannelsen drøftes. Har vi som selskab nogle konkrete råd og vejledninger i 
hvordan man effektuerer uddannelsen. Diskussionsemne til næste års DOS 
minisymposium. 

 
27/12-14 Nanna Salling 

 
______________________________________________________________ 

Bilag 1: 
Fra: Claus Munk Jensen 
Sendt:  mandag ,  3 .  november   2014  21 : 48 
Til: Lasse Danborg; 'mic.loh@hotmail.dk'; 'langelinie40@dadlnet.dk'; Snorre Læssøe 
Stephensen; Janne Ovesen (jannoves@rm.dk); 'karskroe@rm.dk'; ''Frank Damborg'; 
ok@dadlnet.dk; Michael Mørk Petersen; Poul Martin Gehrchen 
  
  
Kære Alle 
  
Jeg håber at alle havde en god DOS kongres. Vi har fået stor ros for de 2 symposier om 
onsdagen som vi stod for og stor tak til alle der bidrog. 
  
Som vi aftalte ved sidste møde hos Lasse skal vi nu sætte turbo på KKR. 



  
I bedes inden den 1.12 (PS vi har fået ”dispensation” til 7/12) melde et forslag til KKR pr 
fagområde og samtidig 2 PICO-spørgsmål. 
De bliver gennemgået af Camilla Ryge/Stig Brorson og der tilbagemeldes inden Sixtus mødet 
den 15.1. 
  
Samtidig bedes i melde 2-3 deltager til 12-12 møde den 16.3 – 17.3 på Hotel Haraldskær i 
Vejle, hvor der skal arbejdes intensivt med pico og litteratur, således alle fagområder bliver 
klar til at udarbejde KKR i løbet af april – juni 15. 
  
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Claus Munk Jensen 
Ledende overlæge 
  
  
Direkte: 39773363 
Mobil:    24677002 
 

 
______________________________________________________________ 

BILAG 2: 
 

Fra: Gitte Eggers 
Sendt:  tirsdag ,  23 .  september   2014  22 : 45 
Til: Gitte Eggers 
  
"Kære fagområdeformænd” 
  
Som fagområde kan I optages i LVS som et ikke‐specialebærende selskab, såfremt I opfylder kravene: 
  

         Selskabet skal have mindst 25 lægelige medlemmer. 

         Selskabet skal være mindst 3 år gammelt. 

         Selskabs skal have bevist sit lægevidenskabelige eksistensgrundlag, fx gennem jævnlig 
mødeaktivitet. 

  
Som medlem bliver fagområdet en del af repræsentantskabet, og kan eksempelvis deltage ved 
afstemninger. 
  
DOS vil hermed orientere om at man kan få sin indflydelse igennem LVS ved at melde sig ind samt få visse 
fordele iht vedtægterne. 
  
Man kan læse mere om LVS og medlemskab på deres hjemmeside: 
http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Om%20LVS/Vedt%C3%A6 
  
Jeg skriver denne mail til jer, da der afholdes repræsentantskabsmøde i LVS d. 13. november mellem 16:00 
– 18:00. Se mere på deres hjemmeside på www.selskaberne.dk. 



  
  
Med venlig hilsen 
Dansk Ortopædisk Selskab 
Gitte Eggers 
Sekretariatsleder 
Telefon:  23 67 90 47 
E‐mail: office@ortopaedi.dk 
Website: www.ortopaedi.dk 


