
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Ortopædisk Traumeselskab den 22.03.2011 
 

1. Valg af dirigent.   Morten Schultz Larsen 
2. Valg af referent.  Annette Sylvest 
3. Godkendelse af dagsorden.  Michael Brix ønsker at vi taler om databaser. 

Medlemslisten.   Annette beder Charlotte Buch Gøtgen om det nyeste 
medlemstal og skriver det i referatet. Henrik skal bruge antallet til Estess.  

4. Hjemmesiden.  Hjemmesideudvalget har ikke været så aktivt. Nanna Salling har travlt 
med børn og arbejde og er ikke kommet videre med overførslen til DOS. Når dette er på 
plads, vil vi fremover have brug for en redaktør/redaktionsgruppe der kan sortere, hvad vi 
skal have lagt ud. Lige nu skal vi have fundet ud af hvordan vi rent praktisk gør det. Morten 
taler med Nanna om at vi overgår til en redaktør og at vi gerne ser hendes indsats i 
redaktionsudvalget, men at Frank bliver formand for udvalget og overtager opgaven med at 
få hjemmesiden overført til DOS format. Webmaster opgaven udgår og fremover vil vi have 
et redaktionsudvalg, der lige nu består af Frank, Nanna og Morten. På længere sigt skal vi 
overveje om sekretæropgaven skal klares af redaktøren/formanden for redaktionsudvalget. 
På hjemmesiden skal medlemslisten skal blot være med navn, uden titel eller arbejdssted 
eller mailadresse, som kan findes andre steder. Arbejdet med overførsel skal være færdigt 
inden generalforsamlingen i efteråret. Frank (evt.+ Morten) indkalder til møde med DOS 
redaktøren efter behov.  

5. DRG.   Der er vist ikke meget, der flytter sig. Hvis alle afd. Ville 
AO klassificere, kunne dette muligvis bruges i Sundhedsstyrelsen. Det virker ikke helt 
realistisk. Vi har stadig et hængeparti med multitraumerne. RH kører et internt regnskab 
over antallet af multitraumerne, det går så på patienter med både aksial (bækken/columna) 
og ekstremitetsfrakturer. Det tager jo ikke højde for øvrige skader på bløddele mm. Dette 
giver kun en intern multitraumetakst. Der er brug for en enkel, entydig måde at karakterisere 
multitraumerne udfra behandlings- og diagnosekoder. Det skal være logisk og klinisk 
relevant.  Der findes et program, der kan omregne ICD-koder til ISS, men det virker 
selvfølgelig kun, hvis vi ICD koder korrekt. Sundhedsstyrelsen og DRG-udvalget i DOS har 
efterspurgt en metode til at identificere lette og svære multitraumerne. Henrik laver et udkast 
til et flowchart og rundsender det efter at have korresponderet med Charlotte om hvorvidt, 
der er noget nyt fra DOS om DRG.. 

6. Beskrivelse af specialistuddannelsen til DOS.   Udgangspunktet er at man 
behersker det, der er beskrevet i målsætninger for speciallægeuddannelsen. Man skal kunne 
se, hvad uddannelse indenfor fagområdet efter speciallægeuddannelsen skal indeholde for at 
man kan kaldes traumatolog og man skal kunne se, hvad en overlæge skal kunne for at 
varetage en traumatologisk overlægestilling på henholdsvis hovedfunktionsniveau og højt 
specialiseret niveau. Michaels forslag er gennemgået og er som udgangspunkt rigtig flot. 
Der er foretaget sproglige justeringer og forenklinger. Ny version vil blive fremsendt i god 
tid inden næste møde. 

7. Mini-symposium.   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. 

8. Generalforsamling. 
A. Valg til bestyrelsen. Charlotte, Keld Hougaard, Søren W.Rasmussen, Morten og 

Annette falder for tidgrænsen. Henrik genopstiller ikke. Søren Kold overvejer at 
trække sig, idet han har fået ny stilling i andet fagområde, har dog fortsat planer om 
at komme tilbage i traumatologien. Vi mener dog han bør bevare kontakten. Nanna 
vil genopstille. Ved indkaldelsen lister vi bestyrelsen med navne og stilling ud for 
det og en konklusion om deres kandidatur.  

B. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Henrik foreslår Henrik Eckardt, som også vil 
kunne fungere som ESTES forbindelse/repræsentant. Juozas foreslås af Søren Kold 
og vil gerne. Lonnie er en god mulighed og ville sikre en kvindelig repræsentation. 
Annette forespørger i Region Hovedstadens Traumatologgruppe om nogen er 
interesserede. Ved indkaldelsen til generalforsamlingen listes bestyrelsens 
kandidatforslag med besked om at øvrige interesserede kandidater skal meddeles 
formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Under punkt 7 i 
generalforsamlingsdagsorden skal vi have en passus om at vi skal tage stilling til 
antallet i bestyrelsen inden valget. 

C. Formandsskifte. Bestyrelsen tager stilling til mulige kandidater på forhånd og der er 
så vidt vi kan se 3 muligheder: Frank, Michael og Søren Kold. Søren er på 
sideuddannelse og kommer til at overtage AO-uddannelserne, Michael sidder i DOS 
uddannelsesudvalg og det vil derfor være naturligt at pege på Frank, som gerne vil 
og har det organisatoriske talent, der skal til. Vi er forpligtet til at repræsentere DOT 
i ATLS bestyrelsen. Dette kunne passende være Michael, da det bør være en 
instruktør. Der er desuden undervisningsudvalget(symposier mv), 
hjemmesideudvalg, DRG-udvalg, DOSs kvalitetsudvalg, Efort/Task force klares 
fortsat af Morten. Så skal der tages stilling til om redaktør og sekretærpost skal 
lægges sammen. 

9. Næste møde.    Vi holder et møde i forbindelse med Efort mødet i 
København formentlighos Annette i Dragør 

10. Evt.        Database. Odense vil gerne søge en regionstilladelse 
til at oprette frakturdatabase i Region Syd. Den skal være forankret i et specialeselskab, og 
det må gerne være DOT. 
 ESTES har ikke mange midler. Efort har mange 
midler i kraft af de nationale selskaber. ESTES har multitraumerne med og også bidrag fra 
de andre specialer, hvilket Efort ikke har. Vi skal i DOT fortsat promovere ESTES. Der 
deltager i hvert fald 4 i den kommende ESTES kongress. Tyskerne fylder meget i forhold til 
traumatologien, men de har også meget at byde på. Sålænge tyskerne deltager i ESTES er 
der fortsat mange interessante foredrag. OTA er tilgæld meget amerikansk orienteret og 
giver dårlig plads til selv gode udenlandske undersøgelser. 

Det kommer under evt. Osteosyntese.dk og Fraktur.dk 
bestyres af Henrik Grønborg. A-kursus.dk skal overføres til 
Michael. 

 


