
Referat. Generalforsamling i DOT d. 27. oktober 2012 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

Dirigent Frank Damborg. Referent Lonnie Froberg. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.  

Dette foreligger tilgængeligt på hjemmesiden. Referatet godkendes. 

 

3. Formandens beretning incl. udvalg.  

Der henvises til det på forhånd udsendte materiale. Formandens beretning incl. udvalg ligger 

tilgængeligt på hjemmesiden. Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål fra salen. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

4. Behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.  

Regnskab og budget blev fremlagt af kasserer Nanna Salling. Regnskab og budget blev godkendt 

uden bemærkninger. 

 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent på kr. 200 årligt blev vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelse og to revisorer. 

Den siddende bestyrelse er valgt frem til GF 2014 hvor alle er på valg.  

Kim Holck havde forud for generalforsamlingen meddelt sin afgang fra bestyrelsen. 

Charlotte Buch Göthgen og Søren Wistisen er som revisorer valgt frem til 2014. 

Der blev således ikke afholdt valg. 

 

8. Eventuelt.  



Michael Brix meddelte at arbejde pågår med udarbejdelse af forslag til national retningslinje for 

behandling af distale humerus frakturer.  

 

Referent Lonnie Froberg 

 



DOT Formandens beretning 2011-12 -herunder beretning fra evt. udvalg.  
 
Medlemstallet er i skrivende stund på 91 medlemmer. Vi har desværre endnu ikke nået vores 
mål på 100 medlemmer, men har dog fortsat en lille fremgang i antallet. 
 
Ændringer i bestyrelsen: Morten Schultz Larsen, Charlotte Buch Göthgen, Søren Wistisen 
Rasmussen, Annette Sylvest og Henrik Grønborg udtrådte alle af bestyrelsen på sidste 
Generalforsamling.  
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Henrik Eckardt, Lonnie Froberg, Kim Holck, 
Jouzas Petruskevicius og Søren Kring.  
Fra den "gamle" bestyrelse blev 4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt.  
Michael Brix, Søren Kold, Nanna Salling og Frank Damborg, der alle blev indvalgt i 
bestyrelsen for første gang 3 år tidligere, genopstillede til bestyrelsen og modtog genvalg. 
Bestyrelsen har således det sidste år bestået af de ovennævnte 9 personer. Kim Holck har 
desværre meddelt sin afgang fra bestyrelsen fra og med generalforsamlingen 2012. 
 
Ligesom alle de andre sub-specialer har vi i den forgangne tid arbejdet med at udarbejde en 
”fagområdebeskrivelse” for fagområdet ortopædkirurgisk traumatologi. Vi syntes dette arbejde 
er mundet ud i en god og dækkende beskrivelse som vil blive præsenteret af DOS´s 
uddannelsesudvalg på efterårets DOS-møde, sammen med de andre sub-specialers beskrivelser.  
 
Morten Schultz Larsen, forrige formand for DOT, sidder fortsat i ”EFORT Trauma Task Force”. 
Dette er en arbejdsgruppe udpeget af EFORT mhbp. at promovere det traumatologiske 
fagområde i EFORT. Foreløbig er der kommet mere traumatologi på EFORT møder og flere 
ExMex møder. Desuden arbejdes der på at udforme ”færdige” symposier som kan tilbydes til 
medlemslandene, som blot skal betale halvdelen af rejseudgifterne.  
 
ESTES. Alle medlemmer af DOT er kollektive medlemmer. Der var kongres i Basel i foråret 
2012. Der er rabat for DOT medlemmer til ESTES aktiviteter. 
 
Hjemmesiden er nu flyttet over på DOS´s domæne. Man kan dog stadig tilgå hjemmesiden via 
www.Traumeselskab.dk. Hjemmesiden opdateres herefter 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 m.m. er at finde her.  
 
Specialespecifikt kursus i traumatologi er netop afholdt i Odense med Michael Brix som 
delkursusleder for 2. gang.  
 
DOT er repræsenteret i bestyrelsen for DFDB (Dansk Fraktur Data Base). Flere og flere 
akutsygehuse kommer med i databasen. Målet er på sigt at få alle akutsygehuse koblet på basen, 
således at alle frakturpatienter føres i databasen.   
 
ATLS.  DOT er repræsenteret i bestyrelsen for ATLS på DOS´s vegne. Søren Kring 
repræsenterer DOT i ATLS. 
 
Ny traumemodtagelseskode: Hidtil har der ikke været en entydig DRG kode for 
traumemodtagelse. Efter en møderække mellem sundhedsstyrelsen og DOS, med repræsentation 
fra DOT er der nu etableret en kode netop til traumemodtagelse. 



Fra og med nytårsaften skal vi til at vende os til at kode alle traumemodtagelser med koden 
BWST1F.  
Når denne kode påføres en patient som i samme døgn fra røntgenafdelingen kodes med en 
traumescanningskode så udløser dette et engangsbeløb til sygehuset. 
 
Slut på formandens beretning og tak for et fornøjeligt første år som formand for DOT. 
 
Frank Damborg 
 


