
Referat af Bestyrelsesmøde i DOT 26/3 2009. 
 

 
Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
5. Referenceprogram – Malleolfrakturer 

a. Referenceprogrammet (KKP, SK, HG) 
b. Landspatientregister (HG) 
c. Map of Medicine (MSL) 

6. ESTES (HG) 
7. Fremtidige undervisningsaktiviteter  

a. Protesenære frakturer (MSL) 
b. Marvsøm - DOS Maj 2009 (SK, KKP, MB) 
c. Næste DOS møde (SK, KKP, MB) 

8. Dansk Multitraume Register (MSL) 
9. Hjemmesiden - Case bibliotek (FD, NS) 
10. Fraktur database (MB) 
11. A-kursus (HG) 
12. DRG udvalg (KH, MSL) 
13. Eventuelt 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent  
MSL blev valgt til dirigent. 
Til stede: Morten Schultz Larsen (MSL), Henrik Grønborg (HG), Klaus Kjær Petersen (KKP), 
Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Charlotte B Gøthgen (CBG), Søren Kold (SK), Søren W 
Rasmussen (SWR).  
Afbud fra: Annette Sylvest (AS), Kjeld Hougaard (KH), Frank Damborg (FD). 
 
Ad 2. Valg af referent 
SK blev valgt til referent. 
 
Ad 3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt som ovennævnt. 
 
Ad 4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 
Ad 5a. Malleolfrakturer. Referenceprogrammet. 
KKP orienterer om oplæg til reference-program (se vedhæftet bilag). Enighed om at oplægget kan 
bruges som grov skabelon. Næste skridt er at tage kontakt til DOS med opfordring til at der laves et 
reference-program inden for malleol-frakturer. MSL vil sende brev til DOS herom. Enighed i 
bestyrelsen om at styre-gruppen med fordel består af traumatologer, som så kan henvende sig til 
andre (f.eks. fod/ankel-kirurger) i forbindelse med udfærdigelse af specifikke afsnit. For at opfylde 



kravene til et reference-program skal der argumenteres ud fra litteraturen, hvor evidens-niveau for 
forskellige rekommendationer skal angives. Dog enighed om vigtigheden i at ende ud med bruger-
venlige flow-charts. 
Ad 5b. Malleolfrakturer. Landspatientregistreret. 
HG vil fortsat gerne være torvholder for søgning i landspatientregistreret for om muligt at 
identificere ”problempatienter” inden for malleolfraktur-gruppen. 
Ad 5c. Malleolfrakturer. Map of Medicine. 
MSL informerer om Map of Medicine (se venligst vedhæftet power-point præsentation), hvilket er 
et instruks-system (opbygget som flow-charts) for alle medicinske lidelser. Sundhedsstyrelsen vil 
muligvis købe sig ind på amerikansk system og oversætte til dansk. Det vil være yderst ressource-
krævende at opdatere en dansk version, men samtidig vil det evt. kunne reducere nødvendigheden 
af lokale instruks-systemer. I øjeblikket er indlagte flow-charts i  Map of Medicine forholdsvise 
basale, men Map of Medicine kan formentlig være en god hjælp for især vores yngre kolleger. 
Bestyrelsen udtrykker enighed om at bakke op om Map of Medicine og i forbindelse med 
udfærdigelse af reference-program kan der udarbejdes flow-charts som let kan kopieres ind i Map 
of Medicine. 
Ad 6. ESTES. 
HG har behov for at vide et ca. antal medlemmer af selskabet, snarest muligt aht. ESTES-
indmelding. Det præcise antal med fulde navne,postadresser og mail-adresser må komme hurtigst 
muligt derefter. MB oplyser at der har været problemer med indmelding i DOT. CBG vil tage 
kontakt til DADL herom. Når vi er indmeldt i ESTES vil annocering af næste møde blive lagt ind 
på hjemmeside. 
Ad 7A. Fremtidig undervisningsaktivitet. Protesenære frakturer. 
MSL oplyser at symposium om protesenære frakturer som DOT havde ønsket på DOS efterårsmøde 
09 er udskudt p.gr.a. SAKS symposium. Derfor vil  symposiet om protesenære frakturer blive 
afholdt på DOS efterårsmøde 2010. Symposium holdes i samarbejde mellem DOT og DSHK 
(Dansk Selskab for Hofte og Knæ-alloplastik kirurgi) med DOT som torvholder. 
Ad 7B. Fremtidig undervisningsaktivitet. Marvsøm. DOS Maj 2009. 
Torsdag d. 30. april, 2009, holdes i forbindelse med DOS forårsmøde mini-symposium i DOT regi 
om tibia-marvsømning. KKP, MB og SK har udarbejdet oplæg som accepteres. Enighed om både at 
præsentere state-of-the-art pricinpper aht. rekruttering af yngre kolleger til mødet samt rigelig plads 
til diskussion aht. DOT medlemmer får nye imputs med hjem. 
Ad 7C. Næste DOS møde. 
Enighed om at linien i undervisning-seancerne skal være state-of the art behandling med plads til 
relevant diskussion. Aht. rettidig annoncering af møderne fastlægges undervisningsemner 1 år i 
forvejen og undervisere findes herefter af KKP, SK, MB. 

• DOS Maj 09: Tibia-marvsømning 
• DOS Efterår 09: Proximal-og distale crus frakturer. Osteosyntese med ex.-fix, IM, eller 

skinner. 
• DOS Efterår 2010: Symposium sammen med DSHK: Protenære frakturer 
• DOS Efterår 2010: DOT-møde: Inficerede osteosynteser. 

Endvidere vil MSL tage kontakt til DOS om DOT kan byde ind på Guildal forelæsning, hvortil 
calcaneus frakturer blev nævnt som muligt emne. 
MB oplyser at DOS vil være meget interesseret i fortsat at kunne trække på hjælp fra DOT i 
forbindelse med work-shop for yngre læger til DOS møder. 
Ad 8. Dansk Multitraume Register. 



Ingen møder siden sidst, men nye henvendelser fra Aalborg og Herning. Under dette punkt kom der 
en længere diskussion om mulig stigende antal traume-kald p.gr.a over-triage. Eneste entydige 
konklusion var vist at visiteringen til traume-centrene i DK ikke er ens. 
Ad 9. Hjemmesiden. 
Den nye flotte, brugervenlige, hjemmeside udarbejdet af NS, FD og MSL blev præsenteret. Kan i 
øjeblikket findes under. www.dotr.dk/final/  Se endvidere vedhæftede power-point præsentation. 
Endelig adresse bliver: www.dotr 
HG har efterflg. købt domænet www.traumeselskab.dk  
Prøv hjemmesiden. Her skal blot nævnes nogle key-features. Der er indlagt kalender-funktion 
hvortil alle bestyrelsesmedlemmer får login, så de kan indlægge relevante møde-/kongres- 
aktiviteter etc. Google-kalender med links til aktiviteternes hjemmeside. Indmeldelse i DOT skal 
kunne foregå via hjemmeside. Formular hertil laves i samarbejde mellem CBG, NS og FD. På 
hjemmesiden skal medlemmer kunne findes med navn, men ikke være opført med adresse/tlf.nr. 
Der er mulighed for links til andre web-sites, send gerne forslag til NS eller FD. Flg er foreslået:  

• http://www.aofoundation.org/wps/portal/HomeOTA 
• www.ota.org 
• http://www.aofoundation.org/wps/portal/Home 
 
• www.3033.dk 

Et eksempel fra Rigshospitalet på hvorledes afdelingen kan videreformidle 
implantat-relaterede informationer til kirurger og 
operationssygeplejersker. 
 
www.ao-kursus.dk 
Hjemmeside for de danske AO-kurser, med links til afholdte forelæsninger. 
 
www.a-kursus.dk 
Hjemmeside for det specialespecifikke kursus i ”Traumatologi & 
Frakturbehandling”, med links til afholdte forelæsninger. 
 
www.flims.dk 
Fra ”International Skeletal Trauma Symposia 2008” i Flims marts 2008. 
 
www.rh-traumekursus.dk 
Hjemmeside for Rigshospitalets tværfaglige og landsdækkende traumekursus 
afholdt siden 2005. 
 
http://www.austraumaconference.org/ 
Årlig australsk konference om “Trauma, Critical Care & Emergency Surgery”. 
 
http://www.itaccs.com/ataccs/index.htm 
Det årlige anæstesiologiske traumatologi-møde: “The Annual Scientific 
Meeting of International Trauma Care”. 
 
http://www.sswahs.nsw.gov.au/liverpool/trauma/ 
Traumecentret på ”Liverpool Hospital” i Sydney, Australien. 
 
http://www.westmeadtrauma.org/ 
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Traumecentret på ”Westmead Hospital” i Sydney, Australien. 
 
http://www.alfred.org.au/Department.aspx?ID=141 
Traumecentret på ”The Alfred” Hospital i Melbourne, Australien. 
 
http://www.rph.wa.gov.au/traumaservices.html 
Traumecentret på ”The Royal Perth Hospital” i Perth, Australien. 
 
http://www.mc.vanderbilt.edu/surgery/trauma/ 
Traumecentret på ”Vanderbilt Medical Center” i Tennessee, USA. 
 
http://www.umm.edu/shocktrauma/ 
”R Adams Cowley Shock Trauma Center” i Baltimore, Maryland, USA. 
 
http://www.uphs.upenn.edu/surgery/trauma/ 
Traumecentret på ”Hospital of the University of Pennsylvania”, USA. 
 
http://www.readinghospital.org/oth/Page.asp?PageID=OTH000141 
Level-II traumecentret på “The Reading Hospital” I West Reading, 
Pennsylvania, USA. 
 
http://www.surgery.usc.edu/divisions/trauma/ 
Traumecentret på ”Los Angeles County + University of Southern California 
Medical Center”. 
 
http://www.trauma.co.uk/ 
Det årlige “Symposium and Instructional Course” organiseret af “the 
Scottish Orthopaedic Research Trust into Trauma (SORT-IT)”. 

 
Der blev taget en principiel diskussion om hvorvidt firmaerne må annoncere på hjemmesiden. 
Enighed om at hjemmesiden ikke ønskes sponsoreret af firma annoncer. Derimod kan det være 
interessant med oprettelse af firma-medlemskaber i DOT. Indkomster i forbindelse hermed kan 
bruges til bespisning af kursister i forbindelse med A-kursus og/eller stiftelse af et DOT-rejselegat. 
Firmaer vil blive kontaktet af HG mhp opdatering af komplet implantat-liste (a la www.3033.dk). 
Præsentation af firma implantater på DOT hjemmeside vil foregå uafhængigt af evt. firma-
medlemskab. 
Så vidt muligt vil der komme regelmæssig udsending (fra NS?, FD?) til medlemmer med lille 
apetizer om nye informationer tilgængelig på hjemme-siden. 
Hjemmesiden skal være i gang før case-biblioteket tages i brug. Peder Clement virker som 
konsulent på hjemme-siden. Hjemmesiden vil blive introduceret af MSL i forbindelse med DOT 
møde til DOS forårsmøde 09. 
Ad 10. Fraktur database. 
MB gennemgik eksempler på data udtrukket af fraktur-databasen i Aabenraa, hvor alle opererede 
frakturer bliver registreret. MB viste også nyligt lanceret kontrol-skema til brug i ambulatoriet 
bestående af såvel objektive mål som subjektive gener angivet med EQ-5D. Enighed om at der er 
mange spændende muligheder i databasen. 
Ad 11. A-kursus. 
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HG har rundsendt mail med undervisningsemner til alle DOT bestyrelses-medlemmer, som så kan 
byde ind på undervisning til A-kursus. 
Ad 12. DRG udvalg. 
Intet nyt. 
Ad 13. 

• SK ønsker defineret ”traumatolog” og krav til uddannelse til traumatolog. SWR oplyser at 
dette arbejde tidligere er gjort i DOT, og resultatet af dette arbejdet findes frem til næste 
bestyrelsesmøde. 

• KKP har fået henvendelse fra DOS/Sundhedsstyrelse angående osteointegrerede 
amputations-proteser. DOT er positive over for behandlingen, men har ingen ønsker om 
fremtidig involvering i behandlingen. Dette vil blive formuleret i svar fra formanden (MSL) 
til DOS. 

• Næste møde: Torsdag d. 30. april kl. 9 – 10, umiddelbart før DOT møde (10 – 12) til DOS 
forårsmøde. 

 
Referent. SK. 
 
Bilag: 
Groft udkast til reference-program om malleol-frakturer. 
Power-point præsentation af Map of Medicine. 
Power-point præsentation af hjemmeside. 


