
 
Referat fra generalforsamling i Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab den 26.10.11 på 
Hotel Scandinavia, København. 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
  
Dirigent: Karsten Fladmose Madsen 
Referent: Annette Sylvest 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.  
 
Referatet findes på hjemmesiden.  
Godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg.  
 
Medlemstallet er nu på 71 medlemmer. Vi har desværre ikke nået vores mål på 100 medlemmer, 
men har dog en fortsat fremgang i antallet. 
 
Ændringer i bestyrelsen: Morten Schultz Larsen, Charlotte Buch Göthgen, Søren Wistisen 
Rasmussen og Annette Sylvest er på valg og kan ikke genvælges.  
Henrik Grønborg ønsker at udtræde.  
Nye kandidater: Henrik Eckardt, Lonnie Froberg, Him Holck, Jouzas Petruskevicius og Søren 
Kring var formanden i hænde senest én uge før generalforsamlingen. 
 
Specialeplanen er vedtaget. Børnefrakturerne er gået til børneortopæderne i en sen ændring. 
Morten Schultz Larsen har været med i arbejdet med nye behandlingskoder til bækken, 
acetabulum-, talus- og calcaneusfrakturer, som nu er højt specialiseret funktion. 
Sundhedsstyrelsen vil formentlig følge med i om frakturerne kun opereres, hvor der er højt 
specialiseret funktion og i hvordan afdelingerne med højt specialiseret funktion varetager denne.  
 
Registrering i databaser og frakturdatabaser er oplagt mhp at forske og dokumentere 
behandling. Tages op af den kommende bestyrelse 
 
EFORT Trauma Task Force udpeget af EFORT mhp at promovere det traumatologiske 
fagområde i EFORT. Foreløbig er der kommet mere traumatologi på EFORT møder og flere 
ExMex møder. Desuden arbejdes der på færdige symposier som tilbydes til medlemslandene, 
som blot skal betale halvdelen af rejseudgifterne samt europæisk survey vedr. proximale 
humerus frakturer og behandlingsspectret i de forskellige lande. Har også udpeget medlem til 
redaktionen for Ortopedics Today, som er EFORTs Bulletin 
 
ESTES. Vi er kollektive medlemmer, og der var kongres i Milano i 2011 hvor der var flere 
danske deltagere. I 2012 bliver der kongres i Basel. Rabat for DOT medlemmer. 
 
Hjemmesiden v. Nanna: Hjemmesiden ligger nu som link fra DOS hjemmeside og opdateres 
med hjælp fra DOS, hvilket har øget kvaliteten væsentligt. Der findes en del foredrag fra 
tidligere møder, ligesom referater og medlemsliste og en fungerende indmeldelsesformular mm 
er at finde her.  



Specialespecifikt kursus er netop afholdt i Odense med Michael Brix som delkursusleder. Har 
fået gode anmeldelser og alle bestod Posttesten. 
 
Nationalt traumeregister primært de 4 level 1 traumecentre. Skal være internetbaseret 
indberetning. DOT udpeger DOS repræsentant til bestyrelsen. Sekretariatet skal ligge i Odense. 
Det er endnu uvist om det skal være en officiel klinisk database (økonomisk støtte fra 
Sundhedsstyrelsen). 
 
ATLS.  DOT er repræsenteret i bestyrelsen på DOS vegne. Nu er det Morten Schultz Larsen, 
men på sigt skal der udpeges en ny. Der har bl.a. været afholdt kursus i Nuuk i foråret.  Vi har 
god indflydelse på undervisningsmateriale, der ikke længere er så svært at påvirke som tidligere. 
 
Slut på formandens beretning og tak for nogle spændende år, hvor fagområdet er blevet 
profileret og kvaliteten er øget i traumatologien. 
 
Beretningen godkendes med applaus 

 
4. Behandling af indkomne forslag:  
 
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med den midlertidige udvidelse af bestyrelsen til 10 
personer.  

 
Bestyrelsen foreslog i 2008 at udvide bestyrelsen midlertidigt mhp at få nye unge kræfter ind. 
Bestyrelsen foreslår, at udvidelsen med op til 5 personer udover de 6 fortsættes. Dette vedtages 
og den nye bestyrelse tager inden 3 år stilling til den fremtidige størrelse af bestyrelsen og 
fremsætter forslag til nødvendige vedtægtsændringer.  

 
5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.  
 
Regnskabet for 2010 fremlagt af Charlotte Buch Göthgen 
Budget for 2012 fremlagt af Charlotte Buch Göthgen  
Regnskab og budget vedtaget med uændret kontingent 

 
6. Fastsættelse af kontingent.  
 
Fortsat 200 kr/årligt. Bestyrelsen tager stilling til, hvornår der er behov for en stigning. 

 
7. Valg af bestyrelse og to revisorer: 
 
Morten Schultz Larsen, Charlotte Buch Göthgen, Søren Wistisen Rasmussen og Annette Sylvest 
er på valg og kan ikke genvælges. Henrik Grønborg ønsker ikke at genopstille. Frank Damborg, 
Søren Kold, Michael Brix og Nanna Salling genopstiller. Forslag til bestyrelseskandidater skal 
være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.  

 
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
 
Nye kandidater er Jouzas Petruskevicius, Søren Kring, Kim Holck, Lonnie Froberg og Henrik 
Eckhardt . Alle vælges. 



 
Frank Damborg, Søren Kold, Michael Brix og Nanna Salling genvælges. 
Bestyrelsen må overveje om valgperioderne skal ændres, så ikke alle er på valg samtidig. 
 
Der skal vælges revisorer. Vi foreslår Charlotte Buch Göthgen og Søren Wistisen Rasmussen 
som vælges med applaus 

 
8.      Eventuelt.  
 
Der vil i foråret blive afholdt traumesymposium af 2 dages varighed på RH den 19.-20.april 
2012. Det vil komme på hjemmesiden og blive udsendt med nyhedsbrev. 
 

26.10.11 / Annette Sylvest 
 

Tilføjelse til referatet 
Onsdag d. 26/10 2011 på DOS mødet blev der afholdt generalforsamling i DOT. På denne 
generalforsamling måtte vi desværre sige farvel til 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Morten Schultz Larsen (Formand), Annette Sylvest (Sekretær), Charlotte Buch Gøthgen 
(Kasserer) og Søren W. Rasmussen (Næstformand), der ikke kunne genopstille i hht. 
bestyrelsens vedtægter. De har alle siddet i bestyrelsen siden DOT blev stiftet for nu 9 år siden.  
Henrik Grønborg der i den seneste valgperiode har været bestyrelsens kontakt til ESTES og 
aktiv i undervisningsøjemed mv. ønskede ikke at genopstille. 
Fra den nye bestyrelses side skal der lyde en meget stor tak for den arbejdsindsats som de 
afgåede bestyrelsesmedlemmer har lagt i foreningen. 

  
Fra den "gamle" bestyrelse ønskede 4 bestyrelsesmedlemmer genvalg. 
Michael Brix, Søren Kold, Nanna Salling og Frank Damborg, der alle blev indvalgt i 
bestyrelsen for første gang for 3 år siden, genopstillede til bestyrelsen og modtog genvalg. 
Derudover meldte 5 nye bestyrelsesmedlemmer deres kandidatur og modtog valg. 
De 5 nye bestyrelsesmedlemmer er: Henrik Eckardt, Kim Holck, Lonnie Froberg, Juosaz 
Petruskevicius og Søren Kring.  

  
Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Frank 
Damborg som ny formand, Michael Brix som næstformand, Nanna Salling som Sekretær og 
Kasserer og Henrik Eckardt som kontakt til ESTES. 
På førstkommende regelrette bestyrelsesmøde vil bestyrelsen desuden udpege diverse 
udvalgsmedlemmer mv.  

16.11.11 / Nanna Salling 


