
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Ortopædisk Traumeselskab den 11.03.2010.  

 

Tilstede: Charlotte Buch Göthgen, Nanna Salling, Klaus Kjær Petersen, Michael Brix, Kjeld 

Hougaard, Morten Schultz Larsen, , Frank Damborg, Søren Kold og Annette Sylvest. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 

4. Status på medlemsregistrering og – rekruttering 

5. Meddelelser fra møde mellem DOS og fagområderne 22/1 2010-03-29 

6. Kliniske retningslinjer – malleolfrakturer og generelt 

7. ESTES – herunder henvendelse fra Dansk Kirurgisk Selskab 

8. Symposium ”Protesenære frakturer” 

9. Næste minisymposium ”Åbne frakturer” 

10. Hjemmesiden – herunder ny hjemmeside for DOS 

11. Specialevejledning – hvordan går det? 

12. DRG udfordringer 

13. Beskrivelse af uddannelseskrav for fagområdet Traumatologi 

14. Medlemsliste 

15. Firmamedlemskab 

16. Evt. 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Morten Schultz-Larsen. Referent: Annette Sylvest. 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt. 

Ad 3. Godkendelse af referat fra generalforsamling.  

Godkendt. Kan fremover godkendes pr mail.  

Ad 4 og 14. Status på medlemsregistrering og –rekruttering og Medlemsliste.  

Henrik Grønborg har sendt mails til alle medlemmer, og har modtaget bekræftelse fra 38. Vi har 

dog 52 medlemmer.  

Den officielle medlemsliste har Charlotte, idet de betalende medlemmer registreres hos Dadl.  

Indmeldelse skal ske via hjemmesiden.  

Vi lægger den opdaterede medlemsliste med navn på hjemmesiden og Charlotte holder Nanna 

opdateret, så den kan være opdateret hver 2. måned.  

Alle opfordres til at præsentere hjemmesiden på egen afdeling med opfordring til at melde sig ind. 

Ambitionen skal være 100 medlemmer om et år. Medlemslisten skal være fast punkt på 

dagsordenen til bestyrelsesmøder. 

Ad 5. Møde mellem DOS og fagområderne 22.01.2010. 

Morten har været til januarmøde med DOS-bestyrelsen. Fremtidens DOS-møder bliver 3-4 dage, 

men kun én gang om året.  

DOS betaler fremover for kaffe og AV-materiale i forbindelse med specialeselskabsmøder ved DOS 

møder.  

DOS-møderne bliver om efteråret i skiftevis København og provinsen.  

A-kurserne har indført præ- og posttest. Ved dårlige besvarelser underrettes den 

uddannelsesansvarlige overlæge på ansættelsesstedet.  



Ad 6. Kliniske retningslinjer – malleolfrakturer og generelt.  

Arbejdsgruppen afventer nærmere instrukser for indholdet af kliniske retningslinjer fra DOS-

bestyrelsen. DOS mener ikke, at ”Map of medicine” kan bruges. Ønsket er instruksagtige 

vejledninger på udvalgte områder. DOS vil gerne lave en skabelon til indholdet, men det kan måske 

trække ud.  

Vi glæder os til at se arbejdsgruppens udspil, idet de nu arbejder videre med retningslinjer for 

behandling af malleolfrakturer. Retningslinjerne skal være med angivelse af evidensniveau og gerne 

ret specifikke. Instrukser på nettet kan bruges som inspiration, men er på ingen måde bindende for 

arbejdsgruppen.  

Ad 7. ESTES 

Henrik Grønborg og Morten Schultz Larsen deltager i ESTES-møde i Bruxelles. Henrik bliver 

inviteret af ESTES og Morten søger egen afdeling om betaling.  

Lars Bo Svendsen fra Dansk Kirurgisk Selskab er meget traumeinteresseret og har meldt sig ind i 

DOT. Han ønsker på længere sigt en europæisk organisation, der kan rumme en international 

eksamen for kirurger. Det falder ikke umiddelbart ind under vores formålsparagraf, hvilket Morten 

har meddelt ham.  

Ad 8. Symposium ”Protesenær frakturer” 

Symposium om ”protesenære frakturer” Vi skal samarbejde med hoftealloplastikselskabet. Søren 

Overgaard har spurgt ”ham med Vancouver klassifikationen” om at komme. Vi afventer svar. Søren 

Overgaard og Ole Ovesen deltager i planlægningen sammen med Michael og Morten.  

Michael har været på kursus i Østrig om protesenære frakturer hvor en række tyske kirurger 

præsenterede fine store serier. Foreløbigt oplæg kommer fra Morten. 

Ad 9. Næste Mini-symposium ”Åbne frakturer”.  

Her bruger vi flere lokale helte. Søren og Michael og Klaus planlægger og sender oplæg ud. 

Foreløbigt indhold:  Initialbehandling, ”fix and flap” eller bone-transport (med eller uden 

plastikkirurger).  

Vi vil gerne høre om erfaringerne fra Odense og fra Ålborg.  

Vi skal også høre noget om evidens. 

Ad 10. Hjemmesiden.  

Der er kommet ny meget flot og funktionel hjemmeside i DOS. Den kommer til at erstatte DOS-

bulletinen.  

Vi har fået tilbud om at ”bo” på DOS-hjemmesiden med web-master assistance eller vi kan 

få/beholde et link til www.traumeselskab.dk. Det lyder umiddelbart godt, men vi skal kende lidt 

mere til vilkårene. Det er vigtigt, at vi har vores egen identitet. Nanna kontakter deres nye web-

master og undersøger dette. Vi er indstillet på et møde om dette. 

Ad 11. Specialeplanlægning.  

Vi har kun fire områder med højt specialiseret niveau. De er blevet tildelt de fire traumecentre i 

Ålborg, Århus, Odense og København.  

Områderne er  

 1. Svært tilskadekomne med betydende comorbiditet. 

 2. Intern fixation af bækken- og acetabulumfrakturer. 

 3. Åbne frakturer Gustillo IIIB og IIIC med større segmentært knogletab.  

 4. Kirurgisk behandling af calcaneus- og talusfrakturer.  

Der er på ny lukket op for dialog, men umiddelbart bliver der ingen betydende ændringer for 

traumatologien.  

Der er indkaldt til møde med DOS-bestyrelsen d. 18.3 Morten og Søren W. Rasmussen deltager. 

Sammenhæng med andre fagområder skal beskrives.  

Børnetraumatologien hænger sammen med børneortopædien. 

http://www.traumeselskab.dk/


Bækken- og acetabulumfrakturer hænger sammen med rygkirurgi, urologi, gynækologi, hoftekirurgi 

og abdominalkirurgi. 

Calcaneusfrakturerne hænger sammen med fod-ankelkirurgi og multitraumer. 

Multitraumatiserede med comorbiditet hænger sammen med cardiologi, nefrologi, neurokirurgi, 

thoraxkirurgi og stort set alle specialer med tilhørende intensiv kapacitet. Der var en del diskussion 

under dette punkt, men Morten og Søren har mandat til at svare efter bedste overbevisning i 

forbindelse med mødet med DOS-bestyrelsen.  

Ad 12. DRG udfordringer. 

DRG og multitraumer er en udfordring.  

DRG-udvalget og Svend Erik Østgaard ønsker en udmelding fra os. Man ønsker sig en måde at 

differentiere graden af multitraumatisering.  

Charlotte taler med Østgaard om opgaven og får nogle præmisser.  

Vi forestiller os et mini-udvalg med deltagelse af f.eks. Charlotte, Kjeld, Frank og Morten. På 

længere sigt, er det også et spørgsmål om at de akutte takster er meget mindre end tilsvarende 

elektive indgreb. 

Ad 13. Beskrivelse af uddannelseskrav for fagområdet Traumatologi.  

Uddannelseskrav for fagområdet traumatologi er en beskrivelse af de krav, vi vil stille i 

ansættelsessammenhæng til en overlægestilling i traumatologi.  

Klaus og Morten har tidligere lavet et skrift, som vi kan bruge som udgangspunkt. Der skal både 

være krav til ansættelser, operative færdigheder,  kursusdeltagelse og dokumenteret interesse for 

specialet.  

Vi beder Klaus om at forsøge at finde det, der tidligere er lavet. 

Håndkirurgerne har beskrevet krav, men de er for rigide.  

Vi skal tage udgangspunkt i de forskellige niveauer i specialeplanlægningen. 

Klaus og Frank kommer med et oplæg til næste gang.  

Ad 15. Firmamedlemskab.  

DHKS har lavet en aftale, som Morten har fået en kopi af.  

De forbehold, der blev udtrykt på generalforsamlingen vedr. firmamedlemskaber var lidt 

overraskende. Skal det indebære mere end logo på hjemmesiden? Skal vi i stedet arrangere kurser 

og få firmadeltagelse mod betaling i disse?  

Det vi skal bruge, er sponsorer til uddannelse. Skal vi i stedet satse på sponsoraftaler og ikke kalde 

det medlemskabet? 

Det drejer sig om at skabe en kapital, så vi kan starte kurser. 

Vi arbejder videre med sponsoraftaler. Morten sender inspiration til Frank og punktet tages op på 

næste møde. 

Ad 16. Evt.  

Næste møde holdes 6.5 i forbindelse med NOF i Århus.  

Frank har sagt ja til at sige noget om overekstremitetsfrakturer på DOS uddannelsesdag 23.4 og har 

lovet at reklamere for DOT i den anledning. 

Vi har lavet en midlertidig vedtægtsændring som opsiger sig selv om 1½ år. Hvis de 5 fra 

bestyrelsen, der så går af har lyst til at fortsætte, skal vi allerede til efteråret have vedtægtsændringer 

på generalforsamlingen.  

 

Annette Sylvest / 11.03.2010 

 

 

 


