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Ad 1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Morten Schultz Larsen. Referent: Annette Sylvest

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.

Godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Formandens beretning.

Der har i det forgangne år været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referater af disse foreligger
tilgængeligt på hjemmesiden.
Vi har haft en pæn medlemsfremgang til nu ca.50 medlemmer mod 31 sidste år.
Bestyrelsen ville gerne udfærdige et referenceprogram for malleolfrakturer og har foreslået dette
for DOS. DOS bestyrelsen har imidlertid fremført, at det er for tidskrævende at udfærdige og
vedligeholde referenceprogrammer, og der sættes derfor ikke nye i gang. I stedet skal kræfterne
lægges i ”Map of Medicine”. Bestyrelsen mener ikke, af vi kan ikke vente til ”Map of
Medicine” er køreklart, hvorfor DOT vil arbejde på at udfærdige egne retningslinier for
behandlingen af malleolfrakturer, som forhåbentlig kan vedtages på næste generalforsamling og
derefter lægges på hjemmesiden.
En del kræfter er blevet brugt på undervisning, særlig i forbindelse med DOS-møderne, hvor der
hver gang vil blive arrangeret mini-symposier i DOT regi. Desuden arbejdes på et egentligt
DOS-symposium om protesenære frakturer i samarbejde med alloplastikselskaberne som vil
blive afholdt ifbm DOS mødet i 2010.
A-kurset i traumatologi har gennem en længere periode været afholdt på Rigshospitalet. Efter
indstilling fra traumeselskabet vil A-kurset i traumatologi igen i 2010 foregå på Rigshospitalet
hvorefter kurset fra 2011 flyttes til Odense. Der tilstræbes fortsat deltagelse fra en del
undervisere fra traumeselskabet.



Hjemmesiden udbygges stadig med indmeldelsesblanket og implantatoversigt. Domænenavnet
Fraktur.dk vil blive brugt til frakturklassifikationer. Medlemsliste vil blive lagt ind med navn og
arbejdssted. Ingen indsigelser mod dette på generalforsamlingen.
Firmamedlemskaber og vilkår for dette er drøftet og der foreligger et forslag til
vedtægtsændringer som behandles under punkt 4.
Fælles medlemskab af ESTES er ansøgt, men vi har endnu ikke fået svar fra ESTES.
Bestyrelsen, forventer dog at vi bliver medlem.
Kommentarer til formandens beretning: Forslag fra Michael Krasheninnikoff om at kontakte
forskellige afdelinger med henblik på at høre, hvordan de behandler malleolfrakturer. Klaus Kjær
Petersen svarer at dette blev gjort for ca. 10 år siden. Spørgsmålet er om der vil komme noget nyt
frem. Vi vil kun lave konsensus med anbefalinger og de vil ikke være så bindende som et
referenceprogram. Søren Rasmussen foreslog, at anbefalingerne forelægges Fod-ankel kirurgisk
selskab, selvom det naturligvis i sidste ende er DOT der afgør den endelige ordlyd, hvad der
skal stå, når retningslinierne udkommer i vort regi.

Ad 4.Vedtægtsændringer.

Eneste indkomne forslag er forslag til vedtægtsændring med henblik på mulighed for
firmamedlemskab. Flere firmaer er forespurgt og har vist interesse. Der foreligger et forslag
udarbejdet af Frank Damborg. Der skal dels skabes mulighed i vedtægterne, men der skal så også
være en strategi for anvendelse af de midler selskabet så har til rådighed. Man kunne forestille
sig fellowships, kollektive tidsskriftsabonnementer, miniudvekslinger i DK, tilskud til
specialespecifikke kurser, nationalt kursus/årlig konference i traumatologi, ESTES-deltagelse.
Dette kræver ændringer i vedtægternes §4 og §5. §4 foreslås opdelt i 4.a, 4.b og 4.c, hvor 4.c
omhandler industrien. §5 handler om kontingent og skal derfor tilpasses. Private firmaer/
selskaber foreslås ændret således at offentlige virksomheder med interesse for traumatologi kan
være medlemmer. Vi forestiller os, at firmamedlemmerne får mulighed for invitationer til DOT-
møder og kurser uden ekstra udgifter samt link fra hjemmesiden. Michael Krasshenninnikoff er
bekymret for, om firmaerne vil kunne misbruge et evt. medlemskab til at tage DOS-medlemmer
til indtægt for synspunkter i deres interesse. Mener at firmaerne har mulighed for individuelt
medlemskab. Chr. Sørensen er også bekymret for hvad links kan bruges til. SAKS har
firmamedlemsskaber og har ikke oplevet problemer med dette. Bestyrelsen mener det kan gøres
uden at vi sælger os selv., Fod-ankel- og hofteselskabet har også firmamedlemsskaber.
Bestyrelsen tager bekymringerne specielt omkring links og evt. patientforeninger alvorligt og vil
tage disse op. SAKS optager kun medlemmer på hjemmesiden i forbindelse med sponsorater.
Frank Farsø mener vi skal se nøje på medlemmers rettigheder i forbindelse med
firmamedlemsskaber. Vi skal ikke være reklamesøjler. Offentlighedens søgelys er en vigtig
faktor og vi skal holde vores sti ren. Michael Brix mener at vi har en fordel ved at
firmasponsoraterne er synlige via regnskabet og at dette kan gøre, at vi undgår gråzoner og
”mudderkastning”. Forslaget har baggrund i et ønske om at holde stien ren og få de midler der er
ind i åbent forum.
Generalforsamlingen sender forslaget tilbage til bestyrelsen til yderligere forberedelse af
vilkårene for evt. firmamedlemsskab. Punktet vil blive sat på dagsordenen igen på næste
generalforsamling.



Ad 5. Regnskab.

Kasseren har forfald, men regnskabet præsenteres v. MSL. Regnskabet er godkendt. Budgettet
fremlægges. Der er fortsat lille overskud. Regnskab og Budget blev godkendt.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Michael Krasheninnikoff foreslår at budgetforslaget
dækker det kommende år i stedet for som hidtil blot at dække for de resterende 2 måneder af
året. Bestyrelsen tilslutter sig dette og vil arbejde på, at der næste gang fremlægges et
budgetforslag for 2011 også.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentet fastholdes.

Ad 7. Valg til bestyrelsen.

Udgår idet alle i bestyrelsen er valgt for 3 år i efteråret 2008.

Ad 8. Evt.

Vi er blevet meldt ind i ESTES som institutionelt medlem, besked kom sent i går aftes til Henrik
Grønborg. De forventer at kunne indlemme svensk og norsk selskab til næste år. Prisen er 5 Euro
pr. medlem. Der er et tidsskrift, som vi evt. kan få ved at øge medlemssprisen. Der er deadline
for indsendelse af arbejder til næste ESTES-møde om kort tid. På længere sigt foreslår Henrik
Grønborg, at vi arbejder på at deltage i møderne og måske få et ESTES møde til Danmark.

Efterfølgende afholdtes minisymposium om behandlingen af intraartikulære tibiafrakturer, hvor
der var helt op til 70 tilhørere.

22.10.2009 / Annette Sylvest


	Referat af generalforsamling i Dansk Ortopædisk selskab 22.10.2009

