
Bestyrelsesmøde i Dansk Ortopædisk Traumeselskab den 22/9 2009 i Middelfart
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1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
5. DOT hjemmeside
6. ESTES (HG)
7. Fremtidige undervisningsaktiviteter
a. UDDU workshop ved efterårsmødet
b. DOT mødet ved efterårsmødet
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Ad 1. Valg af dirigent

Søren Kold blev dirigent.

Ad 2. Valg af referent

Søren W Rasmussen blev referent.

Ad 3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med to emner til eventuelt . Medlemskab for industrien og
symposium.

Ad 4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt

Ad 5. DOT hjemmeside.



Formularen til indmeldelse skal redigeres og medlemmer skal være sygehusopdelt, så der står
navn og arbejdssted. Titler etc. er ikke nødvendigt. Det skal være let med enkelte klik at
indmelde sig. Hjemmesidegruppen opfordres til at se på dette.
Henrik G redegjorde for hjemmesiderne Fraktur.dk og osteosyntese.dk. På fraktur.dk skal der
være klassifikationer. På osteosyntese.dk henvisning til 3033 på RH og operationsvejledninger.
Der blev livligt diskuteret om man skulle komme med behandlingsvejledninger fra
traumeselskabet og definition på om det skulle være reference programmer,
behandlingsvejledninger eller instrukser. Der blev besluttet at behandlingsvejledninger, var det
bedste udtryk og gruppen angående ankelfrakturer blev genoplivet og skal komme med oplæg
om behandlingen af denne type frakturer.
Med hensyn til firma annoncering og medlemskab for disse blev dette berørt både her og under
eventuelt. Dette kræver en vedtægtsændring i selskabet og Frank Damborg laver et oplæg som er
udkommet(se venligst korrespondance om dette)Dette emne skal tages op til
generalforsamlingen til årsmødet.

Ad 6. ESTES.
HG har indsamlet og fundet at der er ca.50 medlemmer i selskabet. Disse er blevet indmeldt i
ESTES. Den endelige stillingtagen til optagelse for selskabets medlemmer er medio oktober;
men skulle være en formsag. Formanden og Henrik foreslås at deltage i det næste ESTES møde
på selskabets vegne.

Ad 7. Fremtidige undervisningsaktiviteter.
Til UDDU workshoppen holder HG oplæg om osteosynteser i almindelighed og er et godt afsæt
for at profilerer selskabet.
Emnet på minisymposiet til årsmødet er proksimale og distale crusfrakturer (Metafysære
frakturer) og er en naturlig opfølgning fra Odense. Michael, Morten, Søren K og Klaus kommer
med oplæg. Det store spørgsmål er ekstern contra skinner og vi glæder os alle sammen til
diskussionerne.
Næste gang vi skal holde et minisymposium bliver emnet Bløddelsbehandling af åbne frakturer.
Det næste store symposium er protesenære frakturer. Her er Michael og en repræsentant fra
Ålborg udpeget til at være tovholdere.
Med hensyn til fremtidig afholdelse af A-kursus i Traumatologi overgår det fra 2011 til Odense.

Ad 8. Eventuelt.
Operationsøvelser. Der blev rejst kritik af det nuværende kursus i DOS regi. Et eventuelt andet
operationsøvelseskursus vil blive diskuteret fremadrettet.
Firmaer må hvis det bliver vedtaget være medlemmer af vores selskab mod betaling af 5000 kr
årligt i kontingent og vil kunne annoncere på hjemmesiden.

MVH
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