
Bestyrelsesmøde i DOT, København (RH) onsdag 14/3 kl. 10-13 2012 
 
 
 
Tilstede: 

Michael Brix (MB), Lonnie Froberg (LF), Juozas Petruskevicius (JP), Frank Damborg (FD), Henrik Eckardt (HE), Nanna 
Salling (NS) og Kim Holck (KH).  

Afbud fra: 

Søren Kring (SKr), Søren Kold (SKo)  
 
Sted: 
Claus Falck Larsens kontor (på 2-16-1) 
 
 
 
1. Valg af dirigent: 
 
Næstformanden vælges. 
 
 
2. Valg af referent: 
 
Sekretæren vælges. 
 
 
3. Godkendelse af dagsordenen: 
 
Godkendt. 
 
 
4. Nyt fra ESTES: 
 
HE har været til møde i December. Kort referat kan evt. rundsendes før mødet. Alternativt kort briefing/Spørgsmål? 

Mødet i Milano var godt og derfor var forventningerne til mødet i Frankfurt store. Desværre var det lidt skuffende. 
Mødet var dårligt organiseret, og der var en oplevelse af, at det var et lidt lukket selskab med mange 
mavetarmkirurger, hvilket også afspejles i programmet for mødet i Basel, hvor ortopædkirurgien er begrænset.  

ESTES har en dårlig økonomi, halvdelen af medlemmerne betaler ikke for deres medlemskab.  

Gruppe under ESTES arbejder på Europæisk traumeregistrering.  

Der udgives nyhedsbrev, ESTES news, som vi ikke har været opmærksom på. NS kommer på mailingliste, så det kan 
komme på hjemmesiden og vores medlemmer kan læse det.  

ESTES har tidsskrift, Journal of European Trauma and Emergency Surgery, der endnu ikke er indexeret.  



Herefter diskuteredes hvorvidt ESTES er det rigtige forum for DOT at deltage i. Traumatologien er muligvis bedre 
dækket i andre selskaber. OTA og EFORT er måske bedre bud på selskaber, vi kan være medlem af. Vi beslutter i løbet 
af 2012 om vi vil fortsætte eller melde os ud. 
 
 
5. Nyt fra Kvalitetsudvalget i DOS: 
 
FD har været til møde i kvalitetsudvalget d 12/1-2012. Referat er vedhæftet. Herudover kort briefing/spørgsmål? 
Vedhæftet er a-jourført liste over DOS´s udvalg og kontaktpersoner (Fagområder og udvalg DOS 2012). 

FD betragter kvalitetsudvalget som DOTs bindeled til DOS. Udvalget prøver at påvirke arbejdet med nationale kliniske 
retningslinier. Lige nu arbejdes der på en skabelon til at lave retningslinier. 
DOT kan understøtte arbejde med kliniske retningslinier, men det kræver opdatering og økonomi. (HE) 

Kvalitetsudvalget har bedt DOT om at udpege reviewere til kommende DOS møde (LF, JP, HE, KH og SKo vælges), samt 
2 chairmen (FD og MB vælges).  
 
 
6. Nyt fra ATLS bestyrelse: 
 
SKr har overtaget posten her. Er der styr på ”logistikken”. Er SKr tilmeldt mailliste osv. 
Hvornår er næste møde osv? 

SKr er på mailinglisten.  

SKr kunne ikke deltage i sidste møde i ATLS bestyrelse, men havde forud for DOT bestyrelsesmødet sendt udkast af 
referat. Udkastet var lidt svært at gennemskue, da det i denne sammenhaæng var ude af kontekst og ønskes uddybet. 

Desuden foreslåes og vedtages det at, hvis DOTs bestyrelsesmedlemmer, som varetager repræsentantskaber for DOT, 
i andre selskaber, er nødt til at melde afbud fra et møde, så skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer anmodes om at én 
deltager på éns vegne.   
 

7. Nyt fra Traume Task Force (TTF): 
 
Morten Schults Larsen (MSL) refererer til DOT fra TTF. Vi sætter punktet på dagsordenen hver gang. MB medbringer 
informationer fra MSL når det er relevant. 

I disse dage afholdes symposium i Barcelona om periprostetiske frakturer, der også inkluderer ExMex møder, men det 
planlagte møde i TTF i den forbindelse er aflyst og nyt møde er endnu ikke planlagt. 
 
 
8. Nyt fra Uddannelsesudvalg: 
 
A) Eget minisymposium på DOS 2012. Skal vi byde ind på større symposium, evt. via TTF feks i 2013? Er der andre 
opgaver? 

Skulderalbueselskab har spurgt om vi vil lave fælles minisymposium om distale humerusfrakturer. Uddannelsesudvalg 
fra begge selskaber holder møderække om symposiet til DOSmødet. Rød tråd kunne være at vi næste år holder om 
proximale humerusfrakturer. 



Bestyrelsen synes det er en god idé. MB tager kontakt til skulderalbueselskab mhp møder. Bestyrelsen opfordres til at 
komme med emner til symposiet. 
 
B) LF og MB har overtaget korrespondancen med fod-ankel-selskabet om et eventuelt samarbejde om en fælles 
undervisningssceance! Hvad er status? 

LF kommunikerer med fodankelkirurgisk selskab, der havde lagt op til fuldstændigt færdigt planlagt program, hvor der 
var ufordelagtige betingelser for DOT, der ikke havde mulighed for indflydelse på indholdet. DOT har pænt takket nej 
til at komme med så sent i processen, men fremadrettet er vi interesserede i et ligeværdigt samarbejde om fælles 
symposium. 

C) Skulder albue selskabet har henvendt sig om et eventuelt samarbejde om en undervisningssceance om 
clavikelfrakturer! Hvad er status? 

 I maj afholder de deres forårsmøde sammen med sverige og Norge. Årets tema er Clavikelfrakturer og DOTs 
medlemmer er velkomne på mødet. 

Vi kan viderebringe invitationen i nyhedsmail og lægger link til program på vores hjemmeside. 
 
 
9. Medlemsliste 
 
Målet er at passere 100 medlemmer. Ved sidste møde var vi 75 medlemmer. 
Husk alle sammen at checke navnelisten på hjemmesiden! Er der én på din afdeling der skal ”prikkes”? 

Vi er nu 82 medlemmer. Det er nu meget nemt at melde sig ind via vores hjemmeside (NS). 
 
 
10. Landsdækkende traumeregister: 
 
DOS vil gerne deltage i traumeregisteret, såfremt DOT varetager repræsentantskab i bestyrelsen for det. 
Vi har udpeget JP. MB forespørger MSL om de præcise forhold. 
Punktet er sat på dagsordnen fra sidste bestyrelsesmøde for at afklare i hvilket regi mv. arbejdsopgaven ligger. 

Intet nyt (MB og MSL). Vi er klar til samarbejde via JP.  DOT synes det er en god idé med et landsdækkende 
traumeregister, men der er i bestyrelsen ikke enighed om formen på registeret.  
 
 
11. DRG: 
 
FD og MB deltog i 2011 i en møderække hos Sundhedsstyrelsen om kodning ved traumemodtagelse. 
Møderækken medførte nogle små ændringer fremadrettet. 
Vi har lagt op til endnu en møderække i 2012 men afventer sundhedsstyrelsens reply på dette. 

Udskiftning i kontakterne i sundhedsstyrelsen. Mangler referater. Ting der er aftalt, udskydes eller effektueres ikke. Vi 
rykker for nye mødetidspunkter i 2012.   
 
 
12. Beskrivelse af fase IV traumatologi: 



 
På mødet i november godkendte vi beskrivelsen af fase IV uddannelsen for traumatologi. 
De fleste subspecialer har nu deres beskrivelser på plads. Der mangler dog 4. 
Disse 4 subspecialer har absolut deadline ila foråret. Når alle beskrivelser foreligger, er det tanken at DOS´s 
uddannelsesudvalg godkender alle samlet og offentliggør dem. 
Derefter skal vores vel også lægges på vores hjemmeside. 

Den er godkendt, men kan endnu ikke distribueres. 
 
 
13. Næste møde: 
 
I uge 19 er SK, MB, LF, HE og FD formentligt på sjælland i anden anledning. Der foreslås møde afholdt i denne uge. 
Doodle udsendes i maj 

Sted: Hvidovre 

 
14. DOS mødet 2012: 
 
Vi er blevet bedt om at afgive ønsker omkring behov for mødelokaler mv. ifbm efterårets DOS møde. 
Jvf vedlagte bilag "8_a_mødestruktur osv" har jeg ønsket et lokale til ca 80 mand fra ca kl 12 til ca kl 17 onsdag. 
Derudover regner jeg med vi skal holde et bestyrelsesmøde ifbm DOS mødet. Men tid/sted for dette kan vi aftale 
senere. 

Som anført. 
 
15. Hjemmeside: 
 
Vi rundsender jævnligt nyhedsmail + ændrer forsiden på hjemmesiden. 

A) Der har været forslag om at udsende nyhedsmail der indeholde anbefalinger af interessante artikler m.m. 
Er der nogen der har arbejdet videre med dette? 

Vi enes om ikke at fortsætte med arbejdet med anbefalinger af artikler. 
 
B) Der har været forslag om at udsende nyhedsmail med Survey monkey til medlemmerne der spørges hvad de 
ønsker sig af selskabet? Rejselegater, mindre legater? Større kontingent. Alle skulle sende forslag til NS som 
sammenskriver. Hvor langt er vi med dette? 

Følgende blev diskuteret: 

Firmamedlemsskaber 

Rejselegater 

Mindre legater 

Kontingent 

Nyhedsmail 



Traumetidsskrift LF vil undersøger priser 

Send gerne flere emner til NS, der arbejder videre med det. 

Desuden diskuterer vi om vi skal have kalender på vores hjemmeside. NS undersøger om vi kan bruge DOSs kalender, 
og vi aftaler at korrespondere løbende om interessante arrangementer i stedet for at gemme dem til 
bestyrelsesmøder.  

 
C) Hvad skal næste nyhedsmail omhandle? 

Bl.a. invitation til Skulder albue selskabets forårsmøde, hvor DOTs medlemmer er velkomne. Årets tema er 
Clavikelfrakturer.  

 

16. Evt 
 
FD har nyligt modtaget en mail med ordlyden: The 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 
(ECTES) held in Basel, Switzerland from May 12 – 15, 2012 is coming closer in big steps. 
 
Vedhæftet er information om konferencen (Ectes 2012-newsletter)! 

Skal fremgå af vores hjemmeside. 
 
 
 
Vi afsluttede bestyrelsesmødet med spændende rundvisning i Rigshospitalets imponerende trykkammer. Tak for det! 

Desuden har vi aftalt at møderne skal fordeles omkring på bestyrelsesmedlemmernes hjemhospitaler, så vi får 
lejlighed til at se forskellige hospitaler. Det kunne jo være man fik en god ide, man kunne bruge derhjemme? 
 

 


