
Dagsorden bestyrelsesmøde DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)  
Fredag 14. marts. 10.30 til 15.00, Herlev hospital 
 
Fremmøde: Frank Damborg (FD), Søren Kold (Sko), Nanna Salling (NS), Juozas Petruskevicius 
(JP), Lonnie Froberg (LP), Michael Brix (MB). 
Afbud: Søren Kring, Henrik Eckardt. 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
FD vælges 
 
2. Valg af referent  
NS vælges 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
4. Medlemsliste 
På hvert møde er medlemslisten et lille punkt. Vi har haft et mål om at blive 100 medlemmer (Som 
nu er opnået). Alle medlemsnavne ligger på hjemmesiden. Vi er aktuelt 115 medlemmer. Vi 
fastholder punktet som fast dagsorden.  
Hvad gør vi med de sygehuse, der ikke er repræsenteret? Vi fortsætter med at rekruttere. Der er 
fortsat uoverensstemmelse mellem sekretærens medlemsliste, listen på hjemmesiden og DADLs 
medlemsliste. Når alle lister er overensstemmende, sender NS listen rundt i bestyrelsen mhp. at se 
om vi mangler geografiske områder, eller specifikke sygehuse, repræsenteret. 
 
5. Hjemmesiden 
Hjemmesiden er også et fast punkt på hvert møde. Efter vort bestyrelsesmøde i oktober blev der 
iværksat en ”stafet” hvor alle skulle indberette fejl, mangler, ideer, ændringsforslag.  
Denne ”stafet” er nu overstået, og ændringerne er implementeret.   
Stafetten levede ikke længe. Hjemmesiden er opdateret med en del.  
Implantat oversigten fungerer aktuelt ikke. FD taler med Henrik Grønborg om dette.  
FD opdatere kompendiet om osteosynteseprincipper inden næste AO kursus.  
En del Links på hjemmesiden fungerer ikke. Dette rettes der op på. 
Der skal oprettes et nyt menupunkt: ’Retningslinier’. FD forfatter tekst der indleder. De to kliniske 
retningslinier vi har deltaget i udarbejdelsen af lægges på. 
 
6. ESTES 
HE deltager løbende i ESTES aktiviteter. Referat af seneste møde blev rundsendt af HE. 
Der er ikke aktuelle aktiviteter i ESTES der kræver beslutning? 
HE er fortsat konstitueret som ESTES kontakt frem til GF. HE sender beslutningskrævende 
materiale videre til FD + NS. Efter GF konstituerer vi ny ESTES kontakt. 
 
7. Kvalitetsudvalg 
LF deltog i seneste Kvalitetsudvalgsmøde 16.01.14. Kort referat blev givet på mødet. 
LF: Vi kommer i det kommende år til at forholde os til den planlagte revision af specialeplanen. Fra 
Sundhedsstyrelsen side ligges der op til en ’nedgradering’ dvs. færre højt specialiserede funktioner, 
funktioner som i øjeblikket er regionsfunktioner skal ændres til hovedfunktioner etc.  



Der bliver indkaldt til møde med DOS bestyrelse og fagområderne på OUH d. 29. april kl. 9.30.   
DOT repræsenteres ved dette møde af FD og MB.  
Har DOT nogle input til hvilke operationer der skal ligge som højt specialiseret eller hovedfunktion. 
Vi diskuterer problematikken i indgreb, der bliver udført relativt få gange som: behandling med 
knogleforlængelse, behandling af knogledeformitet, hexapodbehandling, osteosyntese af 
periprostetiske frakturer i hofte og knæ, ringfixatorer af hvilken som helst art. Aktuelt mener vi 
ikke, at vi kan anbefale at disse procedurer hæves til Højt specialiseret funktion. Fremadrettet 
ønsker vi at finde på løsning på at monitorere antal procedurer og vejledning i under hvilke 
omstændigheder man kan varetage behandlinger, der er sjældent forekommende.  Og hvor grænsen 
går altså antal pr kirurg pr år. 
 
LF: Nye mødedatoer i Kvalitetsudvalget er d. 6. maj i Odense og d. 9. september på Frederiksberg 
Hospital. FD kan ikke deltage 6. maj idet han er afrejst til NOF møde i Helsinki. 
 
LF: Vi skal i DOT diskutere DOS politik for ibrugtagning af nye behandlinger, implantater og andet 
medicinsk udstyr, samt diskutere hvilken klinisk dokumentation vi mener der skal foreligge før et 
nyt f.eks implantat tages i brug. I nogle tilfælde vil vi f.eks mene at det er nok med få og små 
studier (f.eks ved behandling åbne talus fraktur) og i andre tilfælde vil vi mene at der er behov for 
store, gerne randomiserede studier (f.eks cementerede/ucementerede hemialloplastiker ved 
femurfraktur patienter). FD retter henvendelse til DOS om at DOT forventer at denne opgave løftes 
af DOS.  
 
8. Specialespecifikt kursus i traumatologi 
FD har på vegne af DOT fremsendt indstilling til DOS og hovedkursuslederen om kursusleder og 
lokalitet de kommende 3-4 år. Indstillingen er rundsendt i kopi til alle. 
DOS UDDU udfærdiger hvidbog for afholdelse af specialespecifikke kurser. SKo deltager i næste 
(og sidste) Specialespecifikke kursus i Traumatologi, der afholdes i Odense, hvorefter kurset fra 
2015 flyttes til Ålborg med SKo som kursusleder.. 
 
 
9. DISKUSSIONSPUNKT: Traumemodtagelse 
Oplæg v Juozas Petruskevicius (JP) samt efterfølgende diskussion og plan. 
(Som bilag er herunder indsat mail fra JP dateret 27.11.13). 
JP præsentererde tal og traumekaldskriterier for de 4 traumecentre og andre. 
Det er på alle de store traumecentre ortopædkirurg, der fungerer som traumeleder, bortset fra RH 
hvor det er anæstesilæge, der er traumeleder. 
Beretning om koncensusdebat om traumemodtagelse, afholdt ved Traumekonference i Århus.  
Møde i arbejdsgruppe for indførelse af national Traumedatabase, JP præsenterer DOT. Holdningen i 
DOT er at vi bakker op om det gode arbejde det er at lave Traumedatabase, da det øger 
mulighederne for at ensrette og optimere modtagelse for Traumepatienter og kriterier for udløsning 
af Traumemodtagelsen. 
 
10. Oplæg til fremtidigt DISKUSSIONSPUNKT: Strategi 
Hvad er vores fremtidige strategi? Er der specifikke punkter vi skal have identificeret og arbejde 
med fremadrettet? Visioner for DOT. PÅ kommende møde sættes ”strategi” og ”vision” på 
dagsordenen som diskussionspunkt. 
 
11. Forskningsråd/Multicentergruppen 



Opstartende møde er afholdt.  Som bilag til pkt. 11 er indsat mail fra LF + FD´s svar. 
Endvidere har LF rundsendt mail om at gruppen arbejder videre på at implementere 
multicenterstudie nr. 1. 
Første protokol er udsendt til ledende overlæger på alle afdelinger, der udfører ortopædkirurgi. Der 
er kommet positive tilbagemeldinger fra en del afdelinger. Der udsendes ’reminder’ til de 
afdelinger, der endnu ikke har meldt tilbage. 
MB: det er godt at Multicenterstudierne er forankret i DOT. FD: når vi efter næste GF skal 
konstituere ny bestyrelse, skal det være en tillidspost at være repræsentant i bestyrelsen for Gruppen 
for Traumatologiske Multicenterstudier. Teksten der omhandler konstitueringen af gruppen 
omskrives, så den er fremtidssikret med forankring i DOT. Der opfordres til at der nedsættes 
styregruppe. I DOTs bestyrelse er der enighed og opbakning om aktuelle styregruppe.  
 
12. Næste møde 
Næste møde bliver ”sommermødet” i middelfart fredag 06.06.14. 
Møde 10-13 med efterfølgende frokost. 
 
13. Nyhedsmail 
Nyhedsmail! Er der input til ny nyhedsmail? Der påtænkes udsendt nyhedsmail ila uge 13-14. 
Emner kunne være: Information om multicenterstudierne, Invitation til GF, RIOT, National 
traumedatabase. FD forfatter nyhedsbrev, der distribueres af NS. 
Næste nyhedsbrev i forsommeren kommer til at indeholde: Opfordring til at opstille til valg til 
bestyrelsen, Invitation til at indsende case om hoftenære frakturer. 
 
14. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud 
FD er udpeget som nyt medlem af ovennævnte. Ingen indvendinger. 
 
15. National klinisk retningslinie om håndledsbrud 
Der er nedsat arbejdsgruppe. DOT er repræsenteret v. Nanna Salling og Thomas Andreassen. 
Orientering ved NS om proces og indhold. Kort præsentation af de spørgsmål, der forsøges besvaret 
med retningslinien.  
Der afsættes tid til rapportering fra udvalget ved junimødet.  
Såfremt der ikke er konsensus i arbejdsgruppen, søger DOTs repræsentanter opbakning hos DOTs 
bestyrelse. 
 
16. DOS mødet. Tidsplan for onsdagen på DOS mødet: 
Som bilag til pkt. 16 er indsat mail fra DOS. Under denne er indsat tidsplan fra 2013.  
Det indstilles at vi følger samme tidsplan i 2014 samt beder om et lokale med plads til ca. 100. 
Uddannelsesudvalget er enigt. Sidste år havde vi et godt minisymposium. DFDB aflægger 
årsrapport som fast punkt. Uddannelsesudvalget kommer med emne til næste års møde i 
fagområdet. 
 
14. Evt.  
Uddannelsesudvalget præsenterer ideer til næste minisymposium. 
 
 

Nanna Salling 26/3-14 
 
-----------------------(bilag herunder)-------------------------------- 



 
Bilag pkt 9: 
 
Kære Frank, kære bestyrelsesmedlemmer 
 
En kort orientering om Traumekonferencen, som lige blev afhold på Skejby Sygehus. 
 
Kort sagt og bedømt var det en vellykket arrangement. Jeg kan evt. få 5 min ekstra ved næste 
bestyrelsesmøde til længere fortælling, men her vil jeg bare nævne at programmet var veltilrettelagt, 
med spændende forelæsninger fra inviterede speakers og konsensus debatter.  
Publikum var broget fra ortopædkirurger, anæstesilæger, sygeplejersker, radiografer til 
administration bosser. Der blev også plads til en poster session og mini-foredragskonkurrence – ja, 
første premie er ikke så ringe endda- 5000 kr! Frokost, kaffe og kager var heller ikke til at overse. 
Næste gang konferencen skal afholdes (det bliver i Odense), skal den bestemt nævnes på vores 
hjemmside/nyhedsbrev. 
 
Det som jeg synes hvad rigtig spændende var initiativ om implementering af National 
Traumedatabase (NTDB). Jens Lauritsen har styret konsensusdebatter, hvor primært folk med den 
faglige ledelse af de 4 traumecentre deltog. Men også den administrativ ledelse og finansielle bosser 
(jeg tror det er et rigtigt udtryk om Poul Bertels, Hans Peter Graversen, Claus Falck Larsen- jeg 
kender dem ikke rigtig, men de vidste lidt om penge, om sundhed i regioner, sundhedsstyrrelsen og 
databaser) var med. 
Det der kom ud af diskussioner fordelt på 2 dage er, at man har nedsat en arbejdsgruppe med Jens 
Lauritsen i spidsen til at udarbejde en ansøgning til Sundhedsstyrrelsen/SSI mhp etablering af 
National TraumaDatabase. Ansøgning sendes i marts måned. I arbejdsgruppen indgår 
repræsentanter fra de 4 traumecenter (typisk faglig ledelse- ortopædkirurg og eller anestiosolog, 
måske rø-læge) som skal enes om ensartede traumemodtagelseskriterier, de variabler som bliver 
registreret, indberetning og central organisation.  
Det er bred enighed: 1) at Odenses model skal udrulles (Århus er enig, RH har ikke sagt noget 
imod, Ålborg har ikke noget at sige), 2) at AIS og ISS scoring skal foregår centralt, 3) at man vil 
først starte i de 4 traumecentre med senere udrulning til regionssygehuse.  
I vil snart sikkert høre om emnet på jeres afdelinger. 
 
Vi fra DOT byder NTDB udvikling velkommen. Og nu afventer hvad der kommer ud af 
arbejdsgruppen. Som videnskabelig selskab synes vi at databasen vil fremme behandlingskvalitet af 
multitraume ptt. og det vil give gode muligheder til forskning.  
 
Vi som DOT er ikke i arbejdsgruppen. Men jeg som traumelæge vil evt. deltage for at sikre at 
Ålborg kommer med i beslutnings proces.  
Håber at der er enighed i bestyrelsen om min holdning. Ellers må vi diskutere hvordan vi forholde 
os til det. Har vi ellers planlagt dato til næste bestyrelsesmøde? Jeg kan ikke i uge 7. 
 
Jeg har i øvrigt ingen bemærkninger til nyhedsbrev/hjemmesiden/ eller emner til EFFORT fortiden. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Juozas 



 
 
Bilag pkt 11: 
 
----- Original Message -----  
From: "Frank Damborg" <frankdamborg@stofanet.dk> 
To: "Frank Damborg" <frankdamborg@stofanet.dk>; "Søren Vedding Kold" <s.kold@dadlnet.dk>; 
"henrik eckardt" <henrikeckardt@gmail.com> 
Cc: "Nanna Salling" <nannasalling@dadlnet.dk>; "Lonnie Froberg" <lonniefroberg@yahoo.dk>; 
"Henrik Eckardt" <henrikeckardt@mail.dk>; "Juozas Petruskevicius" <juope@rn.dk>; "Søren 
Kring" <soeren@kringster.dk>; <Michael.brix@rsyd.dk> 
Sent: Thursday, January 30, 2014 1:47 PM 
Subject: Multicentergruppen > fremtidigt arbejde > "vedtægter"! 
 
> Hej Bestyrelse! 
> Herunder er indsat mail fra Lonnie/multicentergruppen. 
> Personligt kan jeg erklære mig enig med Lonnie/gruppen i nedennævnte. Jeg  
> syntes det vil være godt hvis projekter blev forankret i DOT. 
> Som Lonnie skriver er deadline for tibagemeldinger 1 uge fra dato (Således  
> 6/2) med "svar til alle"! 
> Lonnie efterlyser endnu en deltager i gruppen fra bestyrelsen. Med Henrik  
> Eckardts "forfald" og idet multicentergruppen allerede er vel forankret på  
> sjælland vil jeg tillade mig at foreslå at de 2 repræsentanter fra DOT  
> bestyrelsen kunne være Lonnie og Juozas! Lonnie melder sig selv herunder!  
> Hvad siger du Juozas? 
> Man bedes kommentere på nedennævnte mail snarest hvis man har indvendinger.  
> Multicentergruppen er på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde (14/3) som pkt  
> 11.  Nedennævnte fungerer som bilag til dette punkt. Vi kan så føre  
> nedennævnte til referat, med eventuelle indvendinger / rettelser, og  
> fremadrettet arbejde efter disse retningslinier! 
> Mvh 
> Frank Damborg 
>  
> ---(Mail fra Lonnie/multicentergruppen)--- 
> Kære kollegaer 
> På det første møde om multicenter studier blev det foreslået at studierne  
> skal være forankret i DOT regi, dvs. at de skal udgå fra og støttes op fra  
> DOT's side. Det mener vi er en naturlig opgave for DOT, således at studierne  
> kan styres centralt fra, ligesom der ved uoverensstemmelse vil være en  
> instans som kan afgøre stridsspørgsmål. Vi tror ligeledes, at det vil være  
> afgørende for projekterne at de støttes op fra DOT, således at det ikke er  
> en enkel afdeling som står med ansvaret og arbejdet med at formidle  
> studierne til de andre afdelinger. 
> Vi foreslår således at det under DOT laves et forskningsudvalg som indgår i  
> en arbejdsgruppe om de enkelte studier. I arbejdsgruppen skal der yderligere  
> indgå en repræsentant fra DFDB såfremt studiet anvender DFDB som platform. I  
> tilfælde hvor studierne udgår fra en blanding af afdelinger med og uden  
> DFDB, skal der fortsat være en DFDB repræsentant. 
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> Arbejdsgruppen kommer således som udgangspunkt til at bestå af: 2 personer  
> fra DOT, 1 person fra DFDB (såfremt dette anvendes), 1-2 personer fra  
> afdelingen som har taget initiativ, evt. 1 anden person som har medvirket i  
> protokolskrivning, databehandling, manuskrift skrivning eller lignende som  
> berettiger til at være medforfatter. 
> De enkelte afdelinger der indgår får collaborator ordning, således at den  
> studie (evt. 2) ansvarlige på de enkelte afdelinger bliver indexeret sammen  
> med afdelingen. De enkelte afdelinger har til hver en tid ejerskab over egne  
> data. Såfremt der er afdelingerne som ønsker at indgå i et studie efter at  
> det er vedtaget, er de velkomne til det, dog uden at de kan kræve ændringer  
> i protokollen. 
>  
> DOT's forskningsudvalg  - forpligtigelser 
> DOT's arbejdsgruppe forpligter sig til at 'godkende' indkomne  
> protokolforslag før de præsenteres til hele multicenterstudie gruppen. 
> I samarbejde med arbejdsgruppen udarbejdes et skrift med tidsperspektiv for  
> studiet og arbejdsfordeling. 
> DOT's forskningsudvalg sikre at de indgåede aftaler overholdes og i modsatte  
> fald slette personer fra forfatterlisten. 
> DOT's forskningsudvalg kontakter afdelingerne med passende mellemrum for at  
> sikre motivation og fokus på studiet. 
> Indkaldelse til møde i multicenter studie gruppen. Dette kan passende gøres  
> samtidig med det årlige DFDB styregruppemøde. 
>  
> Drejebog for multicenter studie 
> 1. Idé til studie sendes til DOT fra den enkelte afdeling 
> 2. DOT's forskningsgruppe godkender eller afviser projektet 
> 3. I forbindelse med årsmøde (evt. ½ års-møde) sørger DOT for at indkomne  
> forslag til studier sendes ud til interessegruppe samt DOT medlemmer før  
> mødet 
> 4. Møde med hele multicenter studie gruppen. Diskussion af indkomne forslag  
> og udvælgelse af projekt/projekter. 
> 5. Initiativtager retter protokollen til. Denne sendes til multicenter  
> studie gruppe samt til DOT's medlemmer. Kommentarer sendes retur til DOT og  
> DOT forskningsudvalg udarbejder sammen med initiativtageren den endelige  
> protokol. 
> 6. Protokollen sendes tilbage til multicenter studie gruppen og DOT's  
> medlemmer til endelig godkendelse. 
> 7. DOT's forskningsudvalg udarbejder tidsperspektiv og indhenter skriftlig  
> tilsagn om arbejdsfordeling og forfatterrækkefølge. 
> 8. Der udarbejdes manuskrift fra initiativtager eller anden person.  
> Manuskriftet gennemlæses og kommenteres af arbejdsgruppen. 
> 9. Når kommentarer er indarbejdet og manuskriftet godkendt af arbejdsgruppen  
> sendes det til endelig godkendelse af multicenter studie gruppen. 
> 10. Manuskript sendes til relevant tidsskrift. 
>  
> For at få skudt det første projekt i gang vil jeg be' jer om at overveje om  
> I er enige i ovenstående og, i givet fald, om der er nogen som har lyst til  



> at deltage i et forskningsudvalg. Undertegnede vil gerne indgå. 
> Meld venligst tilbage inden 1 uge til undertegnede. 
>  
> Venligst, Lonnie 
 
 
 
 
 
Bilag pkt 16 a) 
 
Kære fagområdeformænd! 
Dette blot for at erindre jer om, at I på fagområdets næste bestyrelsesmøde skal tage stilling til 
dagsordenen på jeres eget møde under kongressen. Fagområdernes møder ligger igen i år onsdag, d.v.s.  d. 
22. oktober i tidsrummet mellem 13.00 og 17.30. 
Snarest I er klar over programmet og over et forventet deltagerantal, vil jeg på  - vegne af Videnskabeligt 
udvalg -  meget gerne have en mail om det. Dette skyldes at vi i programmet skal tage højde for, hvor stort 
et lokale I skal bruge. Det kan nemlig være, at vi til nogle af fagområdemøderne skal leje os ind i lokaler i 
nærheden af hotellet.   
Hvis I inviterer en meget spændende foredragsholder, kan der jo komme mange tilhørere, og det må vi tage 
højde for, således at vi ikke genoplever situationen fra Guildalforelæsningen sidste år.  
 
Mange hilsner 
Gitte 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Ortopædisk Selskab 
Gitte Eggers 
Sekretariatsleder 
Telefon:  23 67 90 47 
E-mail: office@ortopaedi.dk 
Website: www.ortopaedi.dk 
 
Bilag pkt 16 b) 
 
Tidsplan for 2013. Denne foreslås kopieret i 2014: 
 
DOT har onsdag arrangeret følgende: 
13.00 – 13.45 Generalforsamling i DOT (Lokale Copenhagen)  

Link til (Generalforsamlingen) 
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 Non-union: 

Casebaseret gennemgang af problemstillingere med nonunion! Kan årsagerne til 
nonunion identificeres? Undgås? 

16.00 – 16.15 Strække ben pause 
16.15 – 17.00 Non-union: 

Løsninger: Specifikke metoder, regimer og operationsteknikker! 
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Link til (undervisningsprogrammet) 


