
Referat af bestyrelsesmøde i DOT, afholdt torsdag 24. oktober 2013 13.30 til 15.00  
 
Til stede: Frank Damborg(FD), Lonnie Froberg(LF), Nanna Salling(NS), Juozas 
Petruskevicius (JP), Søren Kold(Sko) og Michael Brix(MB) 
Afbud fra: Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
1.Valg af dirigent 
FD 
 
2. Valg af referent 
NS  
 
3. Godkendelse af dagsordenen 
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 er nu lagt på hjemmesiden. Husk at checke om alle dem der 
burde være medlem hjemme i afdelingen er på listen! Ellers skal de have et prik på skulderen! 
 
111 medlemmer. Diskrepans mellem NS’s liste og DaDL’s liste. NS følger op. Nye medlemmer og 
udmeldinger skal fremover fremgå af formandens beretning. 
 
5. Hjemmesiden: 
Hjemmesiden er også et fast punkt på hvert møde. Den er for nogen tid siden flyttet over på DOS’s 
hjemmeside. Den er opdateret med referater og e‐mailadresserne + medlemsliste. 
Indmeldelsesblanketten fungerer nu. Der er stadig meget arbejde at lave for at siden bliver mere 
dynamisk og mindre kedelig. Efter hvert møde er det målet at lave et lille nyhedsbrev som kan 
rundsendes + forkortes og ligges på som ny forside på hjemmesiden. 
 
FD starter ”stafet”  med rettelser til hjemmesiden. Herunder forslag til hvordan 
instrukser/vejledninger skal præsenteres. Vi arbejder videre med at få en side a.la 3033.dk på vores 
hjemmeside. Vi kan tilkøbe supporttimer hvis der er behov. 
 
6. ESTES: 
HE har nyligt deltaget i ESTES møde. Kort referat gives. 
 
HE har skrevet mail om sidste møde. Det kan omtales i nyhedsmail. 
 
7. Kvalitetsudvalg: 
Der skal udpeges medlem af Kvalitetsudvalget for de kommende 3 år.  
FD ”genopstiller”. Næste møde er 15/1-2013. 
 
FD udpeges. Snak om ny DRG-kode for traumemodtagelse. Vi prøver at finde ud af, hvem der 
bruger den og hvor meget den er brugt. 
 
8. Fremtidigt kontingent: 
Kontingentet for 2013-14 forbliver uændret, men fremadrettet kan flere udgifter påregnes. 



Der redegøres herfor. 
 
Transportudgifter kan afholdes af selskabet, hvis ikke de kan afholdes af den enkeltes afdeling. 
 
9. A kursus i traumatologi: 
FD har nyligt fremsendt indstilling til DOS og hovedkursuslederen om kursusleder og lokalitet de 
kommende 3-4 år. Indstillingen rundsendes når endelig udgave foreligger. 
 
Det er allerede besluttet at OUH også afholder kurset i 2014 (Jf DOS´s hjemmeside). 
Herefter indstiller vi til Uddannelsesudvalget at Ålborg, med Søren Kold som kursusleder, afholder 
kurset fra 2015 og frem. 
 
10. Næste møde: 
Den endelige mødedato fastlægges på en doodle, men vi aftaler lige hvornår det ca skal ligge. 
På dette møde skal der reserveres plads til 2 diskussionspunkter jvf tidligere referat. 
 
Der indkaldes til møde i januar/februar. FD doodler. Der lægges op til to diskussionspunkter: 
Traumemodtagelse (v. JP), og ’Visioner’. 
 
11. Nyhedsmail: 
Nyhedsmail! Er der innput til ny nyhedsmail? 
Der har været forslag om at udsende nyhedsmail der bl.a. kan indeholde opdateringer om 
bestyrelsens arbejde, anbefalinger af interessante artikler m.m. 
 
Der udsendes ”hurtig” nyhedsmail ila 1-2 uger. Denne skal indeholde: 
Indkaldelse til møde om multicenterstudier samt referere til DOS mødet. 
 
Julemail kan bl.a. indeholde: 
 At bestyrelsen arbejder med at udarbejde af strategi. Oversigt over bestyrelsens aktiviteter 
Opfordring til at se i egen afdeling, hvad afdelingen kan levere til fase IV uddannelsen. 
 
15. Evt. 
 
NS spørger ind til hvad høringen af instrukserne skal munde ud i. Der er enighed om, at selskabet 
ønsker at stå inde for instrukserne som vejledninger. 
 
MB spørger om selskabet ønsker at være medvirkende til forslag om justeringer af specialeplanen. 
DOT vil gerne være med til at lave rekommendationer og indstilling til DOS.  
MB laver oplæg til næste møde. 
 
 

Referent Nanna Salling, 27/10-2013 
 
 


