
 

 

 

Referat af generalforsamling Dansk Ortopædisk Traumeselskab 27.10. 2010. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent og referent.  

 Dirigent:  Carsten Fladmose            Referent: Annette Sylvest 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.   

 Referatet er offentliggjort på hjemmesiden og er hermed godkendt 

3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg.   

 Medlemstal: Vi er nu oppe på 64 medlemmer i forhold til 50 ved sidste generalforsamling, der 

er dog et stykke til målet på 100 medlemmer inden årsskiftet. 

 Ændringer i bestyrelsen. Klaus Kjær Petersen har skiftet speciale og er derfor udtrådt af 

bestyrelsen.  Vi takker for mange års trofast arbejde.  

 Specialeplanen: Den har givet rigtig mange arbejdsopgaver til traumatologerne, hvor alle 

frakturer (bortset fra rygfrakturer og nu senest børnefrakturer, som af Sundhedsstyrelsen er 

blevet flyttet i den sidste udgave) er traumatologernes ansvar. Højt specialiseret funktion for 

multitraumer med comorbiditet, bækken- og acetabulumfrakturer, åbne frakturer med 

segmentært tab samt talus- og calcaneusfrakturer er placeret på de 4 universitetssygehuse. 

 Symposier: Vi har i går holdt symposium sammen med DSHK om protesenære frakturer. 

Deltagerantallet på ca. 50 er lidt mindre end forventet, men det skyldes nok placeringen 

tirsdag eftermiddag. Der er i dag afholdt mini-symposium om åbne frakturer, som var meget 

velbesøgt. Vi arbejder videre med at lave mini-symosium og muligvis også symposium til 

næste DOS-møde.  

 EFORT-Taskforce er dannet mhp at styrke traumatologien i EFORT. Der er samlet en 

europæisk gruppe, hvor Morten Schultz Larsen er inviteret til at deltage. Allerede ved EFORT 

i København er der mere traumatologi, men Task-force er dannet fordi der skal arbejdes på 



en traumatologi-arm i EFORT, som også skal samarbejde med ESTESS. Målet er en daglig 

søjle til EFORT om traumatologiske emner.  

 ESTES ved Henrik Grønborg. Møde i maj 2010 Bruxelles hvor Henrik Grønborg og Morten 

Schultz Larsen deltog. Hvor DOT blev præsenteret med en poster om selskabet. Mødet var 

meget ortopædisk præget, selvom det også er for andre kirurger. DOT er nu medlem af 

ESTES. Der er eget tidsskrift og mulighed for Fellowships/Udvekslingsophold. Næste møde i 

Milano og i 2012 i Barcelona. Deadline for foredrag til Milano-mødet er 3.november. 

 Hjemmesiden ved Nanna Salling. Medlemsliste med navne kommer og vil blive opdateret 

kvartalsvis. Hjemmesiden bliver lagt ind under DOS hjemmesiden, men stadig med eget 

domænenavn og mulighed for tilgang via www.traumeselskabet.dk. 

 Uddannelsesudvalget ved Michael Brix. Revision af målbeskrivelsen pågår med input fra 

specialeselskaberne. Fokuserede ophold udgår. Uddannelsesdag hvert forår for 

uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige/ledende overlæger. Traumekuset overtages af 

Ortopædkirurgisk afdeling i Odense. 

 Formandens beretning godkendt.  

4. Behandling af Indkomne forslag.  

 Firmamedlemskab. Forslaget frafaldes 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.  

  Fremlægges af Søren Rasmussen i Charlottes fravær.  

  Regnskab og budgetter vedtaget. 

6. Fastsættelse af kontingent.  

  Foreslås uændret kr..200,-  Dette er vedtaget.  

7. Valg af bestyrelse og to revisorer (kun ved valgperiodens udløb)  

 Der er ikke valg i 2010  

 Bestyrelsen kigger på behov for evt. ændring af valgreglerne i vedtægterne for at undgå 

at alle er på valg samtidig. Vi har aldrig fået valgt de to revisorer, vi skal ifølge 

vedtægterne. Det rettes der op på ved valget til næste år. Det er desuden en fordel at 



ændre revisor til regnskabskonsulent, da dette ikke er juridisk bindende.  

8. Eventuelt. 

  Ingen punkter.  

Generalforsamlingen slut kl. 17.04 
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