
Referat bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab)  
Tirsdag 4. December 2018 09.00 til 14.00  
(Emdrup Kærvej 9, 2400 København NV) 
 
Deltager: Rasmus Elsøe (RE), Jeppe Barckman (JB), Mette Rosenstand (MR), Annie 
Primdahl (AP), Hagen Schmal (HS), Pernille Bovbjerg (PB), Kenneth Szkopek (KS), Ulrik 
Branner (UB) og Ilija Ban (IB). 
 
Afbud: Peter Søndergaard (PS) 
 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent (09.00-10.01) (IB)  
 
2. Valg af referent (09.01-09.05) (JB) 
 
3. Godkendelse af dagsordenen (09.05-09.07) Godkendt.  
 
4. Nyt fra formand (09.07-09-15) (Status ved IB) 
Der har været to kvalificerede ansøgninger til afholdelse af A-kursus i traumatologi for 
perioden 2021-2024. De to ansøger er hhv. Kolding og Herlev. Se punkt 9 
 
Der har været en ansøgning til DOT-rejselegat. Rasmus Juul, 1. reservelæge Køge, har 
ansøgt om rejselegat til dækning af udgifter ifm. traumatologisk uddannelsesophold på 
Tygerberg hospital, Sydafrika.  
DOT vedtægter angiver, at man skal være speciallæge for at modtage rejselegatet og 
dette vil blive diskuteres og behandles under punkt 17. Eventuelt.   
 
 
5. Medlemsliste (09.15-09.30) (Status ved MR) 
Aktuelt er der 164 betalende medlemmer. 
 
Fremover vil lægeforeningens udfærdiget medlemslister hvoraf der fremgår navn, adresse, 
arbejdssted og fødselsdato (dd.mm.åååå). Det fulde CPR.nr. fremgår ikke.  
 
Pr. 25. maj 2018 blev den nye persondataforordning vedtaget. Vi er usikre på hvordan 
dette skal håndteres i vores forening. IB vil spørge DOS om deres håndtering af denne 
nye lov og vi vil derefter behandle dette på næste bestyrelsesmøde 
 
Persondataforordningen er vedtaget og gælder fra den 25. maj 2018. Alle virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. 
Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og 
lignende, men det er alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, 
telefonnummer og e-mail. 
 
 



Mødeafgift for deltagelse af årsmødet er den samme for medlemmer og ikke medlemmer. 
Dette sikrer at der IKKE skal betales MOMS af medlemsgebyret da der nu ikke er nogen 
økonomiske fordele forbundet med et medlemskab.  
Diskuteres om dette vil give udfordringer med at rekruttere nye medlemmer. Lufter ideen 
om mulig medlemskrav for at kunne tilmelde sig årsmødet. Der aftales at ikke at lave 
nogen ændringer for nuværende men at dette kan tages op igen såfremt medlemstallet 
falder.  
 
 
6. Økonomi (09.30-09.45) (Status ved MR) 
Vi har i øjeblikket ca.190.000kr. på foreningens konto.  
 
Vi har fået den samme revisor som DOS. Denne angiver at der skal pålægges moms på 
regninger til industrien og på deltagernes mødeafgift.  
 
Der er for nuværende kun 9 tilmeldinger til Årsmødet. Det er vigtigt at alle gøre en indsats 
for at informere kollegaer at der nu er åbnet for tilmelding. 
 
 
7. Kvalitetsudvalg (09.45-10.00) (Status ved AP) 
Ang. KKR 
Der er nedsat en gruppe til udfærdigelse af KKR om calcaneus frakturer. Det endelige 
PICO spørgsmålet er endnu ikke stillet og diskuteres i øjeblikket i gruppen.  
Gruppens deltager er  
Anders Wallin Paulsen RH 
Morten Schultz Larsen OUH 
Jeppe Barckman AUH 
Mette Sørensen RN 
 
KKR skal opdateres hver 4 år. Kvalitetsudvalget sikrer at der nedsættes arbejdsgrupper til 
revision. 
KKR om supracondylær humerusfraktur vil blive revideret af.  
Hagen Schmal OUH 
Kjeld Daubjerg OUH 
Nanna Salling Slagelse 
 
Ang. nye retningslinjer for brug af stiv halskrave. 
Der er udgivet ny retningslinjer ang. brug af stiv halskrave ifm. initial behandling af den 
traumatiserede patient. Udgivet den 1. oktober 2018. Denne er ved at blive implementeret 
rundt om i Danmark, men der er nogen kritik af processen og manglende høring.  
 
Af den nye retningslinje, fremgår det at brugen af stiv halskrave ifm. traumer ikke længere 
skal være standard behandling. Der angives, at brugen ikke har nogen positiv effekt men 
derimod en mulig negativ indflydelse på outcome. Det anbefales at hovedet in-line 
stabiliseres og støttes med U-polstring. Halskrave påsættes kun på indikation.  
 



DOS	oplyser	at	de	ikke	mener	processen	omkring	hørring	er	foregået	korrekt.		DOS	er	i	øjeblikket	i	
drøftelse	med	gruppen	bag	rapporten	og	dette.  
 
DOT afventer udmelding fra DOS 
 
 
8. LVS (10.00-10.05) (Status ved IB) 
Intet nyt 
 
 
9. Uddannelsesudvalget (10.05-11.00) (Status ved, PB, PS og AP) 
Status omkring målbeskrivelsen (Ved PB) 
På DOS mødet var der symposium om fremtidig målbeskrivelse for kompetencer i den 
ortopædkirurgiske uddannelse. De enkelte specialeselvskaber input til målbeskrivelsen 
blev præsenteret. Der var stor variation i hvordan denne opgave blev løst.  
Input fra DOT, var blevet kraftigt reduceret. Kun kompetencer med ”Read-flags” var 
fundet anvendelige. Denne proces stiller vi os tvivlende overfor.  
 
Det besluttes at der udfærdiges et brev fra DOT til uddannelsesudvalget mhp. 
præcisering. Der ønskes belyst, hvad og hvordan vi som selvskab kan bidrage til 
udfærdigelse af de nye retningslinjer. Vi ønsker endvidere at være repræsenteret i 
arbejdsgruppen (PB). 
 
DOT symposium DOS kongres 2019 
Der foreslås  

- Osteosyntese af overvægtige. Tips og tricks (”how to nail a whale”)  
- Symposium på baggrund af KKR om calcaneus frakturer i samarbejde med fod/ankel. 

Valg af emne til symposium vil blive taget på kommende bestyrelsesmøder. 
 
Næste A-kursus i traumatologi 
Vi har fået to gode ansøgninger. Kolding og Herlev har ansøgt om afholdelse af kurset fra 
2021. Hovedkursusleder Per Vagner og for UDDU Søren Kold har meddelt at de vil vægte 
deres beslutning på baggrund af DOT´s valg. 
 
De to ansøgninger er blevet gennemlæst af bestyrelsen og debatteret. Efter afstemning 
anbefales det fra DOT at A-kursus i traumatologi for perioden 2021-2023 afholdes i 
Kolding. IB vil skriftligt give hovedkursusleder svar på DOT´s valg. 
 
Ansøgning, for afholdelse af A-kursus i traumatologi for perioden 2024-2026, skal ingives 
senest 1. december 2021 
 
 
 
10. NOMS (National Ortopædisk Metode Skadebog) (11.00-11.15 (Status ved IB) 



Der er stor opbakning til projektet. Der er nu 16 læger, repræsenteret fra hele Danmark, 
der ønsker at tage del i arbejdet. 
Det planlægges, at når de enkelte afsnit er skrevet, skal de gennemlæses af en national 
eksperter der godkender emnet. 
 
Der planlægges en ensartet opbygning af de enkelte emner. Der arbejdes på at få en 
tegner til at lave relevante tegninger. Disse tegninger vil efterfølgende være tilgængelig 
for alle medlemmer som kan bruges efter ønske. Ca. 1 tegning pr. instruks til en pris på 
ca. 400kr pr stk.  
 
Der startes med frakturbehandling. Senere ønskers inddragelse bløddelsskader og 
leddistorsioner/luksationer. 
 
Der udfærdiges nu et udkast til metodebog med enkelte emner og herefter vil der tages 
endeligt beslutning til videre godkendelse af udgifter.  
Der besluttes, at DOT afsætter 15.000kr til at få projektet i gang. Samtidig vi vil 
undersøge DOS og sundhedsstyrelsen om hjælp til finasiering IB. 
 
NOMS vil blive registeret som domæne IB. 
 
 
11. Forskningsudvalget (11.15-11.30)  
Hagen foreslår at vi laves et ”EFFORT open review”. Med udgangspunkt i årsmødets 
emner, vil det være muligt at sammenskrive de enkelte foredragsholders lecturs til en 
publikation. De enkelte foredragsholder skal spørges om de ønsker at deltage. 
HS/IB laver udkast til brev til foredragsholder  
 
Bjarke Viberg og HS har opstarter et systematisk reveiw om humerusskaft fraktur og 
planlægger evt. opstart af multicenter studie. Der vil før næste DOS kongres udsendes et 
udkast til protokol.  
 
12. Nyt fra Traumeregistret. (11.30-11.45) ved JB 
Den første årsrapport (2017) fra det danske traumeregister var planlagt offentliggjort 
ultimo 2018 men er desværre blevet udskudt. Forventer offentliggjort i starten af næst år. 
 
Dansk Traumeregister (DTR) inkluderer data fra Landspatientregisteret (LPR) og CPR-
registeret. Alle fire højt specialiserede traumecentre indberetter via 
Landspatientregisteret til databasen 
 
I 2017 var der 2543 registrerede traumemodtagelser ved de fire højt specialiserede 
traumecentre. ISS > 14 hos ca. 30% 
 
Der er en del mangler med indberetninger fra Region Nord og Region Midt. Data fra 
Region syd og Hovedstaden vurderes at være fyldestgørende. 
 



I Region Midt er der ikke indrapporteret AIS score for patienterne. Data er indsamlet, men 
de har desværre ikke kunne frigives og medtages i denne årsrapport. Dette forventes 
snarligt løst, så data for år 2018 bliver indrapporteret korrekt. 
 
I region Nord mistænkes det, at ikke alle traumer er registreres korrekt i LPR 
(traumemodtagelseskode BWST1) og derfor er underrapporteret. Der vil blive fulgt op på 
dette via Region Nords repræsentant i traumeregister gruppen. 
 
Der introduceres snart en opdateret udgave af Lands Patient Registret, LPR3. Med denne 
opgradering, vil systemet kunne håndtere koder med flere cifre. Det betyder i praksis, at 
det bliver muligt at indberette AIS score i LPR. Disse data vil herefter kunne udtrækkes 
ifm. udfærdigelse af årsrapporter. 
 
 
13. DOT´s DFDB repræsentant. (11.45-11.50)   
På DFDB mødet ifm. DOS kongressen, blev der diskuteret om industrien skulle kunne købe 
data omhandlende patientforløb hvor deres products har været anvendt. På mødet, var 
der blandet holdning til om dette er en god ide. Der blev foreslået at evt. indtægt, fra salg 
af data, kunne bruges til at finansiere phd. forløb udgående fra DFDB. Der blev besluttet, 
at repræsentant fra DFDB tager kontakt til styregrupperne for de øvrige databaser (knæ, 
hofte, skulder ect.) og høre om deres erfaringer. Emnet vil blive taget op på næste DFDB 
styregruppemøde. 
 
PB og AP(suppleant) er DOT repræsentant i DFDB og vil informere DOT bestyrelsen når 
ovenstående emne er blevet ordentligt behandlet i DFDB styregruppen.   
 
 
14. Årsmødet (12.40-13.30) 
Pr dags dato er der kun 9 tilmeldte. Der skal gøres indsats for at få reklameret for 
Årsmødet. IB udsender Årsmøde-poster som PDF der kan udskrives og hænges op på 
afdelingerne. Vi skal alle rundsende til afdelinger i vores region. 
 
Firmaer: Inviteret 7. indtil videre positiv tilbagemelding fra 2 firmaer. IB følger op. 
 
Fordelings af arbejdsopgaver: 
Mikrofonholer: JB, MR,  
Slik: PB  
Velkomst + navneskilt: MR+PB 
IT: KS + UB 
Review session: HS + RE 
Klokkefører ifm. case gruppe: PS 
Navneskilte. Mette Nørret fra Syntes vil gerne trykke navneskilte.  
Case- moderator: Der mangler en 3 stykker. evt. Jens Ulrik Brahe Pedersen AUH. 
Case-ansvarlig: HS. Alle opfordres til at sende cases til Hagen 
 
 



Fremtidig udvikling for DOT-årsmødet:  
Diskuterer om mødet fremover skal være internationalt. Der var bred enighed om at dette 
kunne være interessant med også lidt bekymring om det vil påvirke mødets intimiteten. 
Der er forslag om at vi fra 2020 kan vores fokus være på at invitere DK, NO, SE, FI og 
Island. Senere måske udvide til andre lande.  
På kommende bestyrelsesmøde må dette tages op som emne.  
 
Fremover skal alle lectures foregå på engelsk.  
 
Forslag til fremtidige årsmøde emner:  

- Fragility fractures ex. hoftefraktur (+ evt. periprostetisk fraktur) 
- Femurfraktur inkl. patella. ex. hoftefraktur. 
- Børnefraktur 

 
15. Nyhedsmail (13.30-14.40) 
 
Ilija udgiver næste nyhedsmail i januar 

- Reklame for Årsmødet 
- Traumeregister rapport – hvis den når at blive offentliggjort ellers må det vente til næste 

nyhedsmail. 
- Kolding har fået A-kurset fra 2021. 
- Rejselegat – se punkt 17 

 
16. Kommende møder (13.40-13.50) 
Vi afholder traditionelt et møde torsdagen inden DOT årsmødet. Dvs. torsdag den 4. April. 
Værelser er booket på Trinity.  
 
Sommermøde slut maj: RE som vært i Ålborg – Rasmus melder ud med plan.  
 
Sensommer møde september: KS Bispebjerg. 10. september kl. 10-15 
 
Møde under DOS kongressen (onsdag inden generalforsamlingen) 
 
December møde i København hos IB. 
 
 
17. Evt. (13.50-14.00) 
Rejselegat: 
Der har været 1 ansøgning til DOT-rejselegat. Rasmus Juul er 1. reservelæge på Køge 
sygehus. Da Rasmus ikke er speciallæge, kan rejselegatet ikke udbetales. Dette da det 
fremgår af vedtægterne, at legatet kun kan søges af speciallæger. 
Efter diskussion, besluttes det i bestyrelsen at denne vedtægt omskrives. Fremover kan 
rejselegatet søges af ”hoveduddannelseslæger eller speciallæger der ønsker at 
videreuddanne sig inden for traumatologi” 



 
Ovenstående vil blive annonceret ved nyhedsmail pr. januar 2019, hvorefter der laves en 
ny ansøgnings runde.   
 
 
OPGAVER 
IB - Persondataforordning: 
IB vil kontakte DOS om deres håndtering af denne nye lov. Vi vil behandle dette emne på 
næste bestyrelsesmøde 
 
PB - Målbeskrivelse 
Det besluttes at udfærdige et brev fra DOT til uddannelsesudvalget mhp. præcisering. Der 
ønskes belyst hvad og hvordan vi som selvskab kan bidrage til udfærdigelse af de nye 
retningslinjer. Vi ønsker endvidere at være repræsenteret i arbejdsgruppen. 
 
IB - Ansøgning om A-kursus i traumatologi 
De to ansøgninger er blevet gennemlæst af bestyrelsen og debatteret. Efter afstemning 
anbefales det fra DOT at A-kursus i traumatologi for perioden 2021-2023 afholdes i 
Kolding. IB vil skriftligt kontakte ansøgerne. 
 
IB - NONS: 
Undersøge DOS og sundhedsstyrelsen om hjælp til betaling.  
Registrerer NOMS som domæne. 
 
HS - Multicenter studie 
Bjarke Viberg og HS er i gang med systematisk review om behandling af humerusskaft 
fraktur. De planlægger evt. opstart af efterfølgende multicenter studie og vil før næste 
DOS kongres udsendes et udkast til protokol.  
 
RE - Sommermøde 2019 
Sommermøde slut maj. RE som vært i Ålborg – Rasmus melder ud med plan, dato, 
overnatning ect.  
 
 
 

08/12-18 Jeppe Barckman 
_____________________________________________________________ 


