
Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)  
Fredag 6. juni 10.00 til 13.00  
 
Tilstede: Frank Damborg (FD), Lonnie Froberg (LF), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), 
Søren Kold (SKo), Søren Kring (SKr)  
Afbud: Juozas Petruskevicius 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent FD  
 
2. Valg af referent NS  
 
3. Godkendelse af dagsordenen Godkendt 
 
4. Medlemsliste  
Alle medlemsnavne ligger på hjemmesiden. Vort nye mål er på sigt at runde 150 medlemmer. 
På sidste bestyrelsesmøde var vi 115 medlemmer.  
Vi er blevet flere. Vi forsøger fortsat at rekruttere. 
 
5. Hjemmesiden  
Hjemmesiden er et fast punkt på hvert møde. Er der fejl, mangler, ideer, ændringsforslag.  
 
Der er et par konkrete problemer (Link til Specialespecifikke kurser, link til AO kurser) NS følger 
op.  
Giv gerne besked til NS med det samme, hvis man opdager fejl. 
Der har været henvendelse fra medlem, der ikke kunne finde vedtægterne. De er at finde på 
hjemmesiden, men den del er måske ikke så intuitivt opbygget. Det er bedre, hvis der er et 
menupunkt a la ’Om DOT’, hvor den slags er samlet. 
 
6. ESTES  
Informationspunkt. HE er fortsat ”udpeget” af DOT.  
Efter GF, når vi konsoliderer os udpeges en ny repræsentant til denne post. 
 
 
7. Kvalitetsudvalg 
Seneste kvalitetsudvalgsmøde 6. maj blev aflyst. 
Næste møde er 9. september. Der efterlyses emner til KKR. 
DOT foreslår ankelfrakturer. 
 
8. Forskningsråd/Multicentergruppen 
Navn på gruppen drøftes og det besluttes at gruppen hedder: 
 

Multicentergruppen under Dansk Ortopædisk Traumeselskab. 
 
LF: Det går rigtigt godt. 14 sygehuse deltager i nyopstartet projekt om amotio atellae og har meldt 
sig med deltagere/tovholdere.  Der er ikke kommet så mange registreringer endnu. 



SKo fortæller, at der i Ålborg ikke er ret mange patienter til fjernelse af osteosyntesemateriale. En 
del går til andre specialer pga gener (fx håndledsskinnerne til håndkirurgerne). 
Det aktuelle studie skal gøres færdigt inden et nyt startes op. Erfaringer fra dette studie bruges i det 
næste. Undervejs kan erfaringer fra de hospitaler, hvor det kører godt, bruges i de afdelinger, hvor 
det ikke kører så godt. Der laves træk efter 3 måneder. Det kan DOT hjælpe med. (SKo). 
MB foreslår at DOT kan hjælpe med lommekort, powerpoint præsentation eller lign. Når der skal 
implementeres efterfølgende. 
 
9. Næste møde 
Næste møde vil blive i august /september. Tid og sted følger fra FD. 
Desuden på DOS umiddelbart efter generalforsamling, hvor den nye bestyrelse mødes og 
konstituerer sig. I November/December er der møde i århus. Formentligt hos JP. 
 
 
 
10. ”RIOT” årsmøde + EFORT foredrag 
Det har været diskuteret at DOT skulle tage initiativ til en årlig konference hvor RIOT + DOT går 
sammen om at invitere en international foredragsholder. Diskussion og evt. begyndende 
planlægning af dette til 2015 eller 2016. 
 
Det er en god idé at holde et DOT årsmøde med fagligt indhold på højt internationalt niveau. Hér 
kunne det evt. være en idé at gøre brug af EFORTs rejsende symposium. 
Der bør være både fagligt og socialt indhold. 
Ved næste konstituering bør der være bestyrelsesmedlemmer i ’gruppen for afholdelse af DOTs 
årsmøde’. 
 
11. Nyhedsmail 
Emner: 
Multicenterstudier (LF sender et par linier til FD) 
Valg til bestyrelse: opfordring til at stille op og tænke over hvilke poster, man ønsker at bidrage til. 
(FD forfatter denne del) 
DFDB: Status og nyt om internationalt samfund (MB sender et par linier til FD) 
NKR distale radiusfrakturer (NS sender et par linier til FD) 
 
12. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud 
FD er udpeget som nyt medlem af ovennævnte. Der var årsmøde i Middelfart 20/3. Rapport 
udkommet. 
 
13. National klinisk retningslinie om håndledsbrud  
Der er nedsat arbejdsgruppe. DOT er repræsenteret v. Nanna Salling og Thomas Andreassen. 
Gruppen er ved at udfærdige retningslinien. Den kommer i høring henover sommeren og forventes 
præsenteret ved næste DOS konference. Metode og systematik gennemgåes.  
Det kommenteres at det bør være specialister i frakturkirurgi eller håndkirurgi, der anvender volare 
vinkelstabile skinner (MB). Retningslinien må specifikt ikke kommentere på organisatoriske 
forhold, men DOT kan selvfølgelig som selskab godt komme med den anbefaling. 
Der er i arbejdsgruppen efterspurgt en database til monitorering af implementering. DFDB er 
foreslået. SST kontakter MB. 
 



14. DOS mødet/Onsdagen/GF  
Som bilag til pkt. 14 er indsat tidsplan for dagen. Denne godkendes. 
 
Tovholdere på cases er: 
Kanylerede skruer: LF, 2 cases. 
Glideskruer: SKo, FD, SKr, 1 case hver. 
Trochantære søm: SKr, SKo, 1 case hver. 
Hemialloplastikker: NS, FD, JP, 1 case hver. 
 
5 slides, 3-5 min præsentation, Vedkommende, der laver casen, skal selv præsentere det. 
Skal sendes til MB inden 1. september. 
 
15. Ansøgning fra DFDB  
Der er indkommet ansøgning fra DFDB om dækning af diverse udgifter.  
Ansøgning vedhæftet som bilag til pkt 15. 
  
Omtale af økonomiske satsninger i formandens beretning. Opfordring til at ansøge om økonomisk 
bidrag til aktiviteter, der er relevante for DOT. 
Aktuelle Ansøgning fra DFDB er vurderet og imødekommes med ansøgte beløb.  
 
16. Evt. 
Såfremt bestyrelsesmedlemmerne kontaktes af medlemmer, der er interesserede i at stille op til 
bestyrelsen, kan kontaktoplysninger videregives til FD. 
 
 

18/6-14 Nanna Salling 
 
-----------------------(bilag herunder)-------------------------------- 
 
Bilag pkt 14 
 
Tidsplan for 2014: 
 
DOT har onsdag arrangeret følgende: 
  
13.00 – 13.45 Generalforsamling i DOT  
13.45 - 14.30  Frakturdatabasen: 

Præsentation af data fra det seneste år samt baggrundstal for resten af eftermiddagen  
14.30 – 15.00 Kaffe i udstillingen 
15.00 – 16.00 Tema-emne (Hoftenære frakturer?): 

Casebaseret gennemgang af problemstillinger! 
16.00 – 16.15 Strække ben pause 
16.15 – 17.00                     (evt til 17.15 eller 17.30)  Foredrag om tema-emne: 

Løsninger: Specifikke metoder, regimer og operationsteknikker! 
 
 
GENERALFORSAMLING: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 



3. Formandens beretning incl. udvalg (Sendes ud på skrift forud for Generalforsamlingen) 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godendelse 
6. valg til bestyrelse 
7. evt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BILAG til pkt 15: 
 
Kære DOT bestyrelse  
 
vi har lige afholdt styregruppemøde i DFDB, det var meget succesfuldt, der var fremmøde fra 17 ud af 19 
mulige afdelinger. stemningen var meget positiv. DFDB bliver mere og mere en fast del af traumatologien på 
afdelingerne. 
 
vi demonstrerede de nye tiltag i databasen og gjorde status. 
nu 19 afdelinger med, og vi dækker nu lige over 90% af landets indbyggere. 
 
derfor har vi  sendt en ansøgning til SST om at blive godkendt som en national database. 
 
Der blev demonstreret muligheden for 
 
1.  implantatscanning og opsporing 
2. at man nu kan trykke sin egen operationsliste 
3. de nye overlevelseskurver 
4. den nye data-extractor 
5. link til pågående undersøgelser 
 
desuden en del snak om muligheden for at gennemføre multicenterundersøgelser med afsæt i databasen, 
som det nye multicenterstudie. alle var meget positive, og glad for at langt de fleste afdelinger nu er med i 
databasen. 
 
fremadrettet er vi blevet inviteret til Gøteborg til registercentrum, for at snakke med de personer der er 
ansvarlige for databaser i sverige og norge, tanken er et sæt fællesdata så de tre lande evt. kunne lave 
meget større projekter sammen, til fælles glæde. 
 
i england vil man gerne oprette et frakturregister som vores, og i forbindelse med EFORT vil Anders Troelsen 
og Kiril tage et møde med briterne om det. 
 
således er vi åbenbart blevet interessante for flere andre lande, og det er jo en fornøjelse igennem DFDB at 
kunne sætte DOT og traumatologien på dagsordenen. 
 
Ovenstående er en orientering til Bestyrelsen, jeg vil selvfølgelig uddybe ved behov. 
 
 
ANSØGNING TIL DOT 
 
Kære DOT 
 
DFDB ansøger hermed DOT om økonomisk støtte til forplejning til det årlige styregruppemøde 2014 
kaffe og rundstykker 
sandwich og vand 
for 20 deltagere 



 
(ca 1200 kr) 
 
DFDB ansøger om økonomisk støtte til rejse og opholdsomkostninger i forbindelse med møde i Gøteborg, 
Norsk, Svensk og Dansk frakturregister. 
budget. 
2 x broafgift t/r 235 x2 og 335 x 2 
2 x 900 kr til hotelophold 
benzin til kørsel fredericia - gøteborg t/r 1044km det er ca. 1000 kr 
 
ialt ca. 3940 kr. 
 
vi har jo som det er i øjeblikket ikke nogen selvstændig økonomi i DFDB, og jeg har ikke haft mulighed for at 
få dækket omkostningerne af afdelingen (er prøvet) 
 
bedste hilsner 
 
Michael 
 
Michael Brix 
Overlæge 
Speciallæge i Ortopædisk Kirurgi 
Postgraduat Klinisk Lektor 
Ortopædkirurgisk afd. 
Odense Universitetshospital 
tlf: 26791010 
sekr. Rikke Thuesen tlf. 65411830 (ml 08 og 12) 
 
 


