
REFERAT: 

Bestyrelsesmøde i DOT 1/12. 2016, patienthotellet Odense 
3 sal Nord, kl 08.30-12. 
Til Stede: Frank Farsø (FF), Ulrik branner (UB), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS), Annie Primdahl (AP), 
Iliija Ban (IB) og Frank Damborg (FD). 

Afbud fra. Upender aSingh (US), Lasse bayer (LB) og Jouzas Petrusceviscius (JP)  

 

1. Valg af dirigent (2min).  
NS blev valgt. 
 

2. Valg af referent (2min). 
FD blev valgt. 
 

3. Godkendelse af referat (5min). 
Referat fra GF og bestyrelsesmødet på DOS kongressen blev godkendt. 
Kan rettes til og ligges på hjemmesiden 
 

4. Hjemmeside (UB 30 min).  
Gennemgang af hjemmesiden mhp optimering. 
A) Der laves et nyt faneblad ”hvordan bliver man traumatolog”. MB forfatter 

udkast til tekst på fanebladet. Link til beskrivelsen af fase 4. 
B) Opsætningen af siden om KKR og NKR ændres. UB forfatter ny tekst om 

retningslinier der linker til alle retningslinierne på DOS´s side. Herunder 
finder man dem vi selv er medforfattere på. Det skal også fremgå at hvis 
man har ideer til KKR eller gerne vil med i arbejdet kan man maile til DOT´s 
medlem i kvalitetsudvalget (IB) 

C) Nyt faneblad om DFDB/årsrapport. Her kort tekst om DFDB + link til 
seneste årsrapport. 

D) Knoglemanden er stadig ikke optimal. Rettelser blev videregivet til UB der 
implemanterer. 
 



5. Medlemsliste (NS 5 min) 
Vi er nu 146 medlemmer i DOT. 
 

6. Kvalitetsudvalg (FD 20 min). 
Diskussion om KKR og NKR. Der er overvejende flertal for at DOT fortsat skal 
indgå konstruktivt i arbejdet med KKR og NKR. 
Om muligt ønsker vi at arbejde med en anden model end PICO for KKR. 
IB deltager fremadrettet i Kvalitetsudvalget for DOT. AP er suppleant for IB. 
Emner for Kvalitetsudvalgets fremtidige arbejde diskuteredes. 
 
Til KKR 2017 foreslås fra DOT revision af clavikelinstruksen. 
IB er bekendt med at 2 pHd studier om clavikelfraktuere er i gang. Disse 2 pHd 
studerende kunne med fordel inviteres med i arbejdet.  

 

7. LVS (5 min). 
UB og JP representerer DOT i LVS. Der er intet nyt. 
 

8. Økonomi (NS 5 min) 
Aktuel økonomi blev gennemgået.  
Vi står godt rustet forud for årsmødet 2017. 

 

9. DOT 2017 (AP+MB 45 min) 
Aktuelle planer og program blev gennemgået. 
Følgende opgaver blev fordelt: 
1 præmie (gavekort til årsmødet 2018): MB+AP 
2 præmie (Vingave 500 kr): FD 
3 præmie (Bog): MB 
4 stk gaver af ca 500 kr til fakultet. FD 
Mikrofoner: IB. NS. 
IT: UB 
Billeder: NS.FF 
”Referat”: FF 



Evaluering/Spørgeskema: AP 
Logiostik/Flyt til diskussionsgrupper: FD 
Quizz: MB, AP 
Tværsnitsstudie: IB 
Tilmelding og betaling: UB, NS 
 

10. Dansk traumeregister (5 min) 
Intet nyt. 
 

11. Tema sponsorering af traumerelaterede events (MB 45 min) 
Det blev diskuteret hvorvidt DOT kan/vil supportere feks RIOT møder i 
regionerne. Det blev specifikt vedtaget at der fremadrettet afsættes 2000 kr pr 
år pr region til støtte til RIOT møder. I det omfang udgifter ikke kan dækkes 
lokalt kan der ansøges om midler herfra. Pengene kan udbetales efter konkret 
ansøgning med bilag. 
 

12. Strategiplan for DOT (30 min). 
Det blev diskuteret om DOT skal have en strategiplan i stil med DOS? 
Dette er målet på sigt. Punktet skal dg behandles igen. 
Stikord: 
A) Plan for økonomien. Hvis vi på sigt generere større overskud skal 

muligheden for uddeling af legater, afholdelse af kadaverkurser mv 
diskuteres. 

B) DOT og RIOT er nu veletablerede landsdækkende. På sigt bliver det målet 
at indgå i internationale samarbejder. 

C) Plan for rekruttering. Årsmøder, hjemmeside, ”yngre” traumatologer i 
bestyrelsen. 

D) Fase 4 målbeskrivelsen skal gennemgåes igen, og focus skal rettes mod 
den. 

E) Etablering af et bedre ”netværk” hvor vi kan låne af hinanden / hjælpe 
hinanden. Fx er der en meget god børne traume instruks på OUH. Denne 
kunne andre ligge sig op ad / følge, i stedet for at skulle lave sin egen.  

 



13. Næste møde  
Bliver 31/3 kl 17 dagen før årsmødet. 
 

14. Medlemsbreve 
Der udsendes reminder om tilmelding til årsmødet ila december. 
Primo januar udsendes regelret nyhedsbrev. Punkter fastlagt. Forfatter MB 
Medio/Ultimo januar ny reminder om årsmødet 
 

15. Evt 
Intet 

 

Referent Frank Damborg 

 

 


