
Referat fra bestyrelsesmøde den 3.juni 2011. 
Tilstede var Søren W. Rasmussen, Søren Kold, Frank Damborg, Nanna Salling, Morten Schultz 
Larsen og Annette Sylvest. 
Afbud fra Charlotte Buch Göthgen og Henrik Grønborg. 

1. Dirigent:  
Frank 

2. Referent:  
Annette 

3. Dagsorden:  
godkendt 

4. Medlemsliste:  
68 medlemmer pt.  

5. Hjemmesiden: 
Frank og Nanna har luget ud i den eksisterende hjemmeside og er i gang med at overføre 
indholdet til DOS hjemmesiden, hvor det klart fremgår at man er på DOT hjemmesiden.  
Opsætningen er flottere end vores gamle.  
Indmeldelsesproceduren er forbedret og er mere funktionel. Den kan bla. levere tilgang og 
afgang.  
Frank sender link med indholdet på mail, så vi kan forholde os til det og melde tilbage i 
løbet af 1 uge, hvorefter den oprettes.  
Hvad vi herefter ønsker at få på hjemmesiden lover de at det er på senest 48 timer senere, 
ofte før.  
Vi ønsker os et faneblad til indholdet af de specialespecifikke kurser (tidl. A-kurser). Frank 
kontakter de hjemmesideansvarlige på DOS for at afklare om dette er muligt.  
Medlemslisten kan bruges til at generere nyhedsmails, som vi på den måde kan bruge til at 
komme kvikt ud til medlemmerne.  
Vi ønsker os bedre billedmateriale. Hvis nogen har gode billeder liggende kan det sendes til 
Frank eller Nanna.  
Vi skal udsende nyhedsbrev efter sommerferien om symposium, hjemmeside og A-kursus 
med henvisning til hjemmesiden.  

6. ESTES:  
Seneste konference virkede lidt mere italiensk i organiseringen, der var flere no-shows. 
Kvaliteten var meget vekslende.  
Det er et alternativ til EFORT. Der var mere traumatologi ved ESTES mødet. Der var flere 
traumatologer med en bredere tilgang end den rent ortopædiske. Der er enighed om, at vi 
skal satse på begge heste, dvs. både ESTES og EFORT fremover. Vi skal være synlige og 
præge dagsorden begge steder.  

7. EFORT Trauma Task Force:  
Morten var til møde 1/6. Tysk initiativ for at styrke traumatologien. I EFORT. 2 sidder i 
styregruppen for næste EFORT i Berlin, hvor de sætter focus på traumatologien. Har 
bevirket, at EFORTs officielle formål er udvidet til også atomfatte traumatologien.  
Der kommer en spørgeskemaundersøgelse om behandlingen af proximale humerusfrakturer. 
De afdelinger der deltager i multicenterstudiet bør deltage.  
Der er europæiske kræfter i gang for at lave en europæisk database for hoftenære frakturer, 
men der foregår endnu ikke så meget. Det er et fransk initiativ.  
Mortens tilknytning til gruppen er personlig og han bliver siddende, også efter at han 
stopper som formand for DOT.  



Der er ExMex i Barcelona til næste forår om periprostetiske frakturer. ExMex kommer frem 
over til at ligge i modsatte halvår af Efort.  
Der bliver også planlagt mini-symposier, som tilbydes de nationale selskaber. Der er fire 
gode emner undervejs. Multitraumer, åbne frakturer, distale radius frakturer og proximale 
humerus frakturer. Multitraumesymposiet er ved at være klart og vi kan foreslå det til DOS-
bestyrelsen f.eks til efterårsmødet i 2012.  
Visiting fellowships skal der være 2 af i traumatologi, der er sendt ansøgning til EFORT. 
Den elektroniske EFORT journal er endnu ikke så godt i gang, bliver ikke citeret.  

8. DRG – henvendelse fra Sven Erik Østgaard 
Frank og Michael deltager i en møderække med sundheds- og indenrigsministeriet i efteråret 
efter opfordring fra Sven Erik Østgaard. Morten melder tilbage til Østgaard.  

9. Beskrivelse af fagområdespecialist i traumatologi.  
Søren Kold ønskede at vi ikke skriver FAM i beskrivelsen, da samarbejdet mellem FAM og 
den ortopædkirurgiske afdeling i forhold til akutte ortopædkirurgiske lidelser ikke er 
endeligt afgjort. Accepterer dog teksten som den står. Michael ønsker sig tal for volumen af 
frakturer(75.000) og multitraumer. Vi har ikke de nøjagtige tal og deadline er på mandag og 
alle er enige om, at den ser fin ud, som den er nu. Go til Morten.   

10. Minisymposium på DOS mødet på efteråret er planlagt ved sidste bestyrelsesmøde.   
På længere sigt vil vi foreslå nogen af dem, der udbydes fra EFORT Trauma Task 
Force.(Fra sidste bestyrelsesmøde: ”Emnet bliver damage-control (DCO versus ETC) med 
indlæg af Morten Schultz Larsen og Henrik Eckardt? Morten spørger Henrik. Vi ønsker det 
mere fremlagt som diskussionsemne end som regelret undervisning også set i lyset af, at der 
er A-kursus i traumatologi i uge 40. Tidsrammen er 1½ time.. Hver medbringer 3 cases; 
klar DCO, klar ETC og gråzone. Michael eller den, der fortæller om ex. Fix på A-kursus 
fortæller lidt om placeringen af extern fixation og optimal pinn placering i forhold til 
respekten for senere final kirurgi. ”How to place the pinns”. Pause før sidste indlæg og 
generalforsamling. Annette booker lokale.”). 

11. Generalforsamling 2011 
• A) Hvem stiller op: Kim Holck har meldt sit kanditatur. Herudover har vi tilsagn fra 

Henrik Eckardt, Lonnie Froberg og Juozas Petruskevicius om at stille op. Nanna, Søren 
Kold, Frank og Michael genopstiller.  

• B) Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Der er ovennævnte kandidater. Vi vedtog at 
lægge op til en fortsat udvidelse af bestyrelsen.  

12. Næste møde: 
I sammenhæng med AO kurset i Middelfart i uge 39. Morten sender indkaldelse ud til 
tirsdag til et frokostmøde.  
 
 

Annette Sylvest 
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