
Bestyrelsesmøde i DOT, Odense 30/11 kl 10-13 
Tilstede: Michael Brix (MB), Lonnie Froberg (LF), Søren Kring (SKr), Søren Kold (SKo), Juozas Petruskevicius (JP), 
Frank Damborg (FD), Henrik Eckardt (HE), Nanna Salling (NS) 
Fraværende: Kim Holck  
 
1. Valg af dirigent 
FD 
 
2. Valg af referent 
NS 
 
3. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 
 
4. Konstituering:  
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og kontakt til ESTES er konstitueret. 
Bestyrelsen varetager repræsentation i forskellige sammenhænge.  
ESTES:  
HE er valgt til repræsentant. 
Der er ikke noget formål med formelt at vælge suppleant. HE forespørger ESTES om hvordan vi forholder os, hvis 
HE er forhindret i fremmøde. Diskussion om formålet med medlemskab i ESTES. Vi vil gerne repræsenteres ved 
møderne. Afprøve om det er et fornuftigt europæisk forum for traumatologi. Sidste års møde, hvor der var fokus 
på traumecentertraumatologi, var godt i den sammenhæng (HE).  Vi er fuldgyldige medlemmer de næste tre år, 
før vi vurderer, om vi vil fortsætte det institutionelle medlemskab. Vi kan i nyhedsmail opfordre til at deltage i 
ESTES mødet, når der kun afholdes DOS møde 1 gang årligt. Det pointeres, at der er stor sandsynlighed for at få 
optaget foredrag ved ESTES møder (SKo).  
Kvalitetsudvalget i DOS: 
Udvalg der bringer fagområderne tættere på DOS. Repræsentant fra hvert fagområde. Hidtil har 
det været formanden, MSL. De fleste fagområder er repræsenteret ved formanden. Formålet med 
udvalget kan læses i DOS’s strategiplan og handler om at knytte fagområderne tættere til DOS. Det har været lidt 
svært at komme i gang med de nationale kliniske retningslinjer og udbyttet ved møderne har hidtil været 
sparsomt. FD påtager sig denne plads. Har tilmeldt sig første møde d 12/1-2012. 
Landsdækkende traumeregister: 
DOS vil gerne deltage i traumeregisteret, såfremt DOT varetager repræsentantskab i bestyrelsen for 
det. Vi skal have udpeget en person. 
MB forespørger MSL om de præcise forhold. 
JP vil gerne være repræsentant fra DOT for DOS.  
Punktet skal på dagsordnen til næste bestyrelsesmøde. 
ATLS bestyrelse: 
DOT skal varetage repræsentation i ATLS bestyrelse på DOS’s vegne.  
SKr vil gerne repræsentere selskabet. 
Traume Task Force: 
MSL som er personligt inviteret i TaskForcen, vil fortsat gerne melde tilbage til DOT om arbejdet. 
Uddannelsesudvalg: 
Vi har hidtil haft et uddannelsesudvalg, som har stået for vore minisymposier mv. 
Vi diskuterer om vi kan være til stede på andre møder end DOS. YODA og deres møder er et godt forum. LF, SKr, 
SKo, MB er nyt uddannelsesudvalg. LF vil gerne tage kontakt med YODA. Uddannelsesudvalget skal være fast 
punkt på dagsordnen fremover. 
Hjemmesideudvalg: 
Før vi kom over på DOS´s side havde vi et hjemmesideudvalg. Vi nedlægger hjemmesideudvalget og lægger 
kontakten ind under sekretariatsfunktionen. 
 



Andre udvalg: 
Der bliver efterspørgsel efter kliniske retningslinjer (SKo). Vi er opmærksomme på dette, og hvis der bliver 
bestemmelser om at der skal udfærdiges retningslinjer for de enkelte fagområder, vil DOT gerne være med i 
arbejdet. Vi afventer udmelding fra kvalitetsudvalget.    
 
5. Medlemsliste: 
På hvert møde er medlemslisten et lille punkt. Vi har et mål om at blive 100 medlemmer. 
Alle medlemsnavne er nu lagt på hjemmesiden. Husk at checke om alle dem der burde være medlem hjemme i 
afdelingen er på listen! Ellers skal de have et prik på skulderen! Vi er aktuelt 75 medlemmer. 
 
6. Hjemmesiden: 
Hjemmesiden er også et fast punkt på hvert møde. Den er nu flyttet over på DOS’s hjemmeside. Den er 
opdateret med referater og e‐mailadresserne + medlemsliste. Indmeldelsesblanketten fungerer nu. 
Der er stadig meget arbejde at lave for at siden bliver mere dynamisk og mindre kedelig. 
Efter hvert møde er det målet at lave et lille nyhedsbrev som kan rundsendes, forkortes og lægges på som ny 
forside på hjemmesiden. 
HE foreslår et Diskussionsforum på hjemmesiden. Diskussion om mulighed for blanket til spørgsmål/case, der 
sendes automatisk på mail til selskabets medlemmer, der kan svare. Svarene skal kunne læses på hjemmesiden. 
Spørger bør vende tilbage og fortælle om valgte behandling. MB laver ’nød’. 
 SKo mangler på bestyrelseslisten.  
NS fortsætter med at være kontakt til Torben Uhrenholt. Alle byder ind med interessante emner og billeder.  
HE minder om Tværfagligt Traumesymposium på RH 19. – 20. april. Der skal lægges link på hjemmesiden. HE 
sender program til NS, der får det på hjemmesiden. 
 
7. DRG: 
FD og MB har deltaget i en møderække hos Sundhedsstyrelsen om kodning ved 
traumemodtagelse. Møderækken har medført nogle små ændringer fremadrettet. 
(FD) Der er overordnet set to områder, der arbejdes på. 1) Multitraumeptt. skal kodes meget præcist og 
udførligt for at blive takseret som multitraumept. Ptt. opdeles herefter i to kategorier alt efter om de får lavet 
større kirurgi eller ej. Der er lagt op til møderække, hvor systemet simplificeres så kodningen bliver lettere og 
mere korrekt. 2) Traumemodtagelseskode. Ny kode fra 1/1-12, der skal afprøves i 2012. Koden sammen med 
scanning i samme døgn, vil udløse takst som opfattes som minimumstakst for at samle traumemodtagelseshold 
og standse øvrig aktivitet. Emne i nyhedsmail til DOS’s medlemmer, der således kan blive orienteret om det. FD 
tager sig af det. 
JP spørger til urimelig taksering. Vi er enige om at der er masser af behandlinger der er urimeligt takseret, men 
hvis vi bliver opmærksomme på gentagne fejl, eller behandlinger, med fx meget dyre nye implantater, kan vi 
anmode om at få ændret på det.  
 
8. ESTES: 
Generalforsamling i ESTES 2/12‐11 i Frankfurt. HE deltager.  Se i øvrigt pkt. 4. 
 
9. Kvalitetsudvalg: 
Næste møde 12/1-2012 i Middelfart, FD deltager.  Se i øvrigt pkt. 4. 
           
10. Beskrivelse af fase IV traumatologi: 
Den ”gamle” bestyrelse har lavet en beskrivelse af fase IV uddannelsen. Men efter møde i UDDU er vi blevet 
bedt om at supplere vores tidligere beskrivelse. Brix har nu lavet de ønskede suppleringer. Er der nogen 
kommentarer? . Godkendes uden flere rettelser. 
Beskrivelsen skal kunne bruges som udgangspunkt for at kunne uddanne sig til traumatologisk 
fagområdespecialist. Ansættende kan bruge det til at vurdere ansøger. Delt op i om man skal være 
fagområdespecialist på hovedfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau. Emne til nyhedsmail og hjemme 
siden, når den er fuldstændig færdig. NS får besked. 



 
11. Fremtidigt kontingent: 
I referatet fra generalforsamlingen er der stillet forslag om at vi på sigt tilpasser størrelsen af kontingentet. Vi 
beslutter at kontingentet fortsætter uændret medmindre der er uforudsete udgifter. 
 
12. Løbende udskiftning i bestyrelsen: 
Ligeledes på GF blev det drøftet hvordan man sikrer løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne når alle 
principielt er på valg samtidig. Bestyrelsen er enig om at vedtægterne fungerer, og at der er ikke behov for 
ændringer. 
 
13. Næste møde: 
Uge 9-10-11. FD sender doodle. 
På dagens møde har der været en række punkter, der skal på dagsordnen på næste møde: 
Landsdækkende traumeregister ved MB. 
Uddannelsesudvalget ved SKo, SKr, LF. (Skal fremover være fast punkt på dagsordnen).  
 
14. Nyhedsmail/ forside. 
Der har været forslag om at udsende nyhedsmail der bl.a. kan indeholde opdateringer om 
bestyrelsens arbejde, anbefalinger af interessante artikler m.m. 
Oversigt over bestyrelsens aktiviteter. 
(MB) Survey monkey til medlemmerne hvad ønsker de sig af selskabet? Rejselegater, mindre legater? Større 
kontingent. Alle kommer med forslag som NS sammenskriver. 
MB sender gode billeder. 
På dagens møde er der i øvrigt kommet forslag om at vi i nyhedsmail opfordrer DOTs medlemmer til at deltage i 
ESTES møder. Derudover vil vi fortælle vores medlemmer om DRG kodning og nye regler og om 
fagområdebeskrivelsen, når den er helt færdig. 
NS laver nyhedsmailen denne gang. 

 
15. Evt 
(FD) Mail fra fod- ankel selskab: vi vil som selskab gerne være med til at lave fælles symposium eller evt komme 
med anbefaling af foredragsholder. FD svarer på henvendelsen.  
 

Nanna Salling, 5/12-2011 
 
 
 


