
Bestyrelsesmøde i DOT, Torsdag 3/12-15, OUH. 

Tilstede: Michael Brix (MB), Annie Primdahl (AP), Upender Singh (US), Frank Farsø (FF), Ilija Ban 
(IB), Ulrik Branner (UB), Lonnie Froberg (LF), Nanna Salling (NS) 

Afbud fra: Frank Damborg (FD), Juozas Petruskevicius (JP) 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

MB vælges 

2. Valg af referent  

NS vælges 

3. Godkendelse af dagsordenen + referater  

Dagsordenen godkendes  

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendes 

Referat fra GF godkendes 

4. Medlemsliste  

Aktuelle medlemstal er 139 

5. Hjemmesiden 

Hvordan går det med udviklingen af hjemmesiden. Præsentation ved UB. 

Det går fremad med udviklingen af Skellettet. Der mangler vejledninger. UB har rettet 
henvendelse til firmaerne. Alle er interesserede, men der mangler fortsat mange 
vejledninger. Det forventes at der vil gå 1 år, før det kører. 

I bestyrelsen er der opbakning til at webmaster har kontrollen med at opdatere og 
vurdere relevans af vejledninger. 

Logo: Vores logo ligger i lav opløsning. MB har det muligvis liggende i højere opløsning. 
IB har fundet et med Google i OK opløsning. 

SundVision har planlagt at bruge WordPress med flere redigeringsrettigheder for den 
enkelte webmaster. Det er vi i bestyrelsen meget interesserede i at det bliver indført 
snarligt.  Det foreslås at FD kontakter DOS og presser på for at det indføres. 



6. Kvalitetsudvalg og KKR 
Det er besluttet at DOS også i 2016 vil satse på KKR arbejdet. Fra DOT har vi indstilles 
Nanna, Annie og Frank til arbejdet. Opstartsmødet er 14+15/3. Vi har indtil videre indstillet:  
A) "operativ vs konservativ behandling af calcaneus frakturer i forhold til fraktur type" 
B) "Er der indikation for langt marvsøm (til patellas øvre pol) ved pertrok fem frakt hos ældre"? 
C) "Skal syndesmoseskruer fjernes". 
Vi har på forhånd fået accept af at det vil være helt ok hvis vi kun involverer os i en enkelt KKR i 
2016. 
 
Næste møde i DOS kvalitetsudvalg er 21/1-16. FD deltager 

 
Vedr. Calcaneusfrakturer vil MB henvende sig til gruppen af de 4 centre, der laver 
calcaneusfrakturer og forespørge om status. Ingen evidens = ikke godt spørgsmål. 
A) Og C) er der ikke evidens for, hvorfor der ikke forventes resultat af en KKR på disse 

områder. 
B) Kan være et bud. Det anføres at der, afhængigt af Evans type, behandles en stor del 

af de pertrochantære frakturer i Danmark med forskellige former for glideskrue. 
Den kliniske retningslinje bør derfor indskrænkes til at gælde for de Evans-typer, 
hvor søm er den anbefalede behandling. 

Vi fortsætter arbejdet med at foreslå emner. Vi bør ikke lade os afskrække af at der ikke 
forventes klokkeklar evidens. Det er også givtigt at få kortlagt eksisterende litteratur. 

 
 
 

7. Multicentergruppen 

Nyt fra gruppen (LF) 

1. maj slutter 1 års follow-up. Der er inkluderet 400. 
8. Årsmøde i DOT 

Er der justeringer i forhold til program, budget, betaling? Antal tilmeldte? 

Tilmeldinger: 

UB har sendt liste ud. Der er 42 tilmeldte, 14 har betalt. 

LF henvender sig til Svendborg og opfordrer kollegaer til at tilmelde sig. 

FF henvender sig til århus 

JP henvender sig til Ålborg 

MB henvender sig til Horsens 



IB henvender sig til Køge og Slagelse 

UB henvender sig til Holbæk 

Synthes, Stryker, Smith&Nephew, Zimmer og Biomet, Arthrex har alle meldt tilsagn  

Swemac-osmedic er endnu ikke kontaktet. 

UB udsender mail ud og minder om at tilmeldingen først er gældende, når der er betalt. 

Program: 

Færdigt. Der kan laves justeringer. 

Budget: 

IB vil ansøge om at få 7000,- fra LVS som støtte til vores årsmøde. 

Evt: 

Næste års årsmøde: Vi skal igen drøfte reduktion af tilmeldingsgebyr for medlemmer. 

Videooptagelse af foredrag: Kunne det være en mulighed at optage foredrag til senere 
udgivelse på hjemmesiden. IB undersøger det. 

Cases: Når vi ser interessante ankelfrakturer i egen afdeling, skal vi alle foreslå at det 
anvendes som case – og sende til MB! 

9. LVS 
a. DOT er nu medlemmer af LVS. Se bilag 1. 
b. Ilija referere kort mundtligt om optagelsen: 

Stort budget 
 En del af budgettet går til tilskud til selskaber for fagområder 

IB sørger for at vi er egnede til at søge om tilskud til omkostninger til 
udenlandsk foredragsholder og søger også om tilskuddet i år og/eller til 
næste år. 

Talerør for læger 
Emne: prioritering af udgifter til dyr medicin 
NS har som repræsentant modtaget forespørgsel om at deltage i arbejde under 
Dansk Standard. FD bedes forespørge DOS om der fra DOS’s side er interesse i at 
deltage i dette arbejde. NS kontakter FD om dette. 
 

10. Nyhedsmail 



Der er lige udsendt en nyhedsmail om årsmødet + AO kurser. Ila 1-2 uger er det tanken 
at udsende et ”jule medlemsbrev”. Emner kunne være følgende: a) Glædelig jul, b) 
Referat fra GF (med link), c) referat fra bestyrelsesmødet på DOS(med link) og d) 
Omtale af KKR og fremadrettet arbejde med disse + efterlysning af emner og indput fra 
medlemmerne. Er der flere/andre forslag? 

Andre emner: 

Medlemskab af LVS 

Endnu en omtale af DOT årsmøde. 

DFDB er godkendt som national kvalitetsdatabase.  

 

Tidspunkt for nyhedsmail: medio/ultimo december 

Tidspunkt for påmindelse for betaling: inden jul. 

Tidspunkt for mail med status for tilmeldinger: nu 

11. Kommende møder 

FD tillader sig at foreslå at næste bestyrelsesmøde afholdes på 1-1½ time lørdag 12/3 
i umiddelbar forlængelse af årsmødet. Det kan godt være at man er lidt træt på dette 
tidspunkt, men så slipper vi for at skulle samles på et andet tidspunkt. Vil dette være 
ok? Alternativt vælges anden dato i februar/marts! 

Det er fint at holde bestyrelsesmøde i forlængelses af årsmødet. MB beder om lokale 
hos Trinity. 

12. Evt. 
NS foreslår at økonomi er et fast punkt på dagsordenen til vores bestyrelsesmøder. 
Vedtaget.  
MB: Overvej kontingentstigninger 
UB ønsker at selskabet har en holdning til periprostetiske frakturer, evt emne til næste 
årsmøde? 
IB: A-kursus er afholdt. Meget gode tilbagemeldinger. 
MB: DFDB er godkendt som national kvalitetsdatabase.  
 
 

Referatet er udsendt 18/12-15 af Nanna Salling, Sekretær i DOT 


