
 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde Dansk Ortopædisk Traumeselskab 27.10.2010. 

 

1. Dirigent  

Frank Damborg 

2. Referent 

Annette Sylvest 

3. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter 12-14 

4. Godkendelse af referat fra 6.maj 

Er godkendt pr. mail. I stedet for godkendelse af referat skal punktet fremover hedde 

opsamling fra sidste referat. 

5. Firmamedlemsskab  

Der er lidt delte holdninger i bestyrelsen. Behovet ligger i at vi mangler økonomiske midler 

til uddannelse. Måske skal vi i stedet prøve at oprette en fond. Alternativt kan vi hjælpe 

yngre kolleger med ansøgninger til DOS-fonden eller forskellige fellowships. Dette tages op 

på næste bestyrelsesmøde sammen med de kommentarer vi får på generalforsamlingen. Vi 

fremsætter altså ikke forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændringer, der muliggør 

firmamedlemsskab.  

6. Medlemsliste 

Vi har 64 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer skal skaffe hver et nyt medlem inden 

nytår. Nanna indføjer på hjemmesiden, at det er en forudsætning, at man er medlem af DOS. 

Nanna lægger en medlemsliste med navn på hjemmesiden med oplysning om at den 

opdateres kvartalsvis. Charlotte sender videre til Nanna, når hun har fået accept af 

medlemskabet fra DadL.  

7. Minisymposium om åbne frakturer 

Anders Troelsen vil præsentere en ny dansk klassifikation af åbne frakturer. Vi ser på, om vi 

skal blåstemple den ved næste bestyrelsesmøde, evt. kan vi invitere Anders med til næste 

bestyrelsesmøde. Næste minisymposium aftales ved næste bestyrelsesmøde. Der kommer 

invitation fra DOS til at arrangere symposium igen til næste år. Det er bestyrelsen 

umiddelbart positiv overfor. 

8. Hjemmesiden 

Der har været afholdt møde med DOS webmaster og tilbuddet om at komme ind under DOS 

hjemmesiden. Vi beholder vores domænenavn og man kan stadig komme direkte ind på 

www.traumeselskabet.dk. Vi vil dog gerne have en tydelig forskel på DOT og DOS evt. i 

form af farveforskel. Vi har tidligere vedtaget at der skal ligge billede af bestyrelsen på 

hjemmesiden. Vi tager foto ved næste bestyrelsesmøde.  

9. Specialeplanen 

Børnefrakturer skal ansvarsmæssigt ligge hos børneortopæderne. Dette har DOS bestyrelsen 

accepteret. Hverken børneortopæderne eller DOT har været forespurgt. Vi nævner til 

generalforsamlingens punkt om specialeplanen, at vi gerne deltager i den praktiske 

håndtering af børnefrakturerne.  

http://www.traumeselskabet.dk/


Der er stadig problemer med at få enkelte fod-ankel kirurger til at acceptere, at talus- og 

calcaneusfrakturer hører til specialfunktion under traumatologien. Vi må lægge op til 

samarbejde med henblik på at traumatologerne oplæres de steder, hvor der er problemer. 

Skal bestyrelsen undersøge, hvilke hospitaler, der rent faktisk opererer disse, når 

specialeplanen har været i kraft ½ -1 år?  

10. Uddannelsesudvalg 

Den nye målbeskrivelse kommer ud til specialeselskaberne til kommentarer med det formål 

at de kan vedtages ved internatmødet til januar. En del af de tidligere fokuserede ophold 

bliver lagt over i traumatologien. Der er også lavet nye kompetencekort bl.a. i præoperativ 

planlægning, der er mere operationelle. Når det endelige forslag kommer sendes det ud til 

hele bestyrelsen til udtalelse.  

Der kommer ny uddannelsesdag for basis- og introlæger til april. Der bliver både basal 

introduktion til målbeskrivelsen og en workshop i ankelfrakturer og én om ansøgning om 

hoveduddannelse.  

Traumekurset i hoveduddannelsen overgår fra RH til Odense. Til en senere uddannelsesdag, 

vil RH gerne byde ind med en dag med kadaverkirurgi, hvor Henrik Grønborg har gode 

kontakter. Spørgsmålet er om ikke det skal være et færdighedskursus for DOT-medlemmer. 

Det er mest relevant for læger på lidt højere niveau.  

10. Trauma Task Force EFORT 

Morten er kommet med i denne task-force. Det handler om synliggørelse af traumatologien i 

EFORT, hvor T står for traumatologi. Dette kan ikke gøres allerede til EFORT i København 

i 2011, men der er her allerede mere end tidligere.. Målet er at der fremover skal være 

traumatologi hver dag på EFORT-møderne. Traumatologernes selskab i Tyskland er nu lagt 

sammen med Ortopædkirurgerne og der er derfor mere traumatologiinteresse. De tyske 

traumatologer i EFORT er meget fremtrædende og entusiastiske.  

11. Generalforsamling i DOT 

Vi har forsømt at udsende dagsorden til medlemmerne. Den har været offentliggjort på 

nettet, men ikke i 4 uger, som den skal. Forslag til dirigent: Michael Krashenninikov. 

Morten spørger. Alternativet er Anders Troelsen eller Carsten Fladmose. Vi gennemgik 

dagsorden og bestyrelsens opgaver i denne forbindelse. Vi har aldrig valgt revisorer. Dette 

forelægges og vi sætter det på ved næste valg. Opgaven er meget overskuellig. Der skal også 

laves en vedtægtsændring om eksklusion ved kontingentrestance i mere end 2 år. 

Regnskabet er forelagt bestyrelsen og forelægges nu generalforsamlingen og vedtages.  

12. Generalforsamling i DOS 

Bemærkninger vedr. kvalitetsrådet er gennemgået. Morten siger noget om specialeselskabet 

og kommenterer på den nye DOS-mødestruktur 

13. Nyt til ambulancebehandleruddannelse 

Charlotte tager sig af dette, idet hun allerede underviser på uddannelsen. 

14. Næste møde 

DRG skal med på næste møde. Vi skal have et møde inden 10.12. i Odense. Morten sender 

en Doodle ud.  

15. Evt. 

Der skal ikke vælges nyt medlem af bestyrelsen selvom Klaus Petersen er gået ud.  

 

271010/Annette Sylvest 

 

 

 



 

 


