
Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT) 

på 
Bispebjerg Hospital, tirsdag d. 10.09.19 kl. 10-15 

_____________________________________________________________ 

Deltagere: 

Ilija Ban (IB), Ulrik Branner (UB), Pernille Bovbjerg (PB), Rasmus Elsøe (RE), Annie 
Primdahl (AP), Mette Rosenstand (MR), Kenneth Szkopek (KS), Peter Søndergaard (PS)


Afbud:	

Jeppe Barckman


Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Nyt fra formanden 
5. Medlemsliste 
6. Økonomi 
7. Kvalitetsudvalg 
8. LVS 
9. Uddannelsesudvalget 
10.Årsmøde 2020 
11. NOMS 
12. Nyhedsmail 
13. Kommende møder 
14. Evt. 

Ad.1. 
IB


Ad. 2. 
PS


Ad. 3. 
Godkendt.


Ad.4. 
IB: Overvejelser om mere permanent udvidelse af best. til 11 personer. Aktuelt er der 
tidsbegrænsning på 3 år. Kræver ændring af vedtægternes §7. Enighed om at fremsætte 
ændringsforslag til vedtægter ved årets generalforsamling; formuleres (PS).


IB har tidl. fremsendt overvejelser om DRG-afregning akut vs. elektiv. Dette diskuteres 
løst, herunder de enkelte afdelingers måde at prioritere. Diskussionen lukkes: Skal på 
som forberedt punkt ved senere møde.




Ad. 5. 
Medlemstal stationært ca. 160 - balance mellem til- og afgang.


Ad. 6.

MR: Revisoren er mere end tung at arbejde med; tal fremsendes ikke, og der reageres 
ikke på henvendelser. Enighed om at skifte revisor. Ny revisor findes, undersøges (RE).

Økonomien er sund nok til at yde legat (Kr. 10.000,-) til Rasmus Juul, som har været i 
Sydafrika. Der kan opslås nyt legat til uddeling i 2020.


Ad. 7. 
KKR ligger tilgængelige på DOS hjemmeside mhp. kommentering.

Ikke alle KKR er blevet indmeldt som mundtlig præsentation til DOS kongressen. Alle KKR 
ophænges dog som posters på kongressen. 

De 2 reviderede KKRer vil blive nævnt i formandens beretningen på generalforsamlingen, 
og vi tilbyder gruppen for KKR vedr. calcaneusfrakturer at præsentere den nye KKR til 
DOT generalforsamling  (5-10 min. inkl. spørgsmål).


Nye emner til KKR inkl. PICO-spørgsmål skal meldes ind til DOS Sixtusmøde primo 
januar. Drøftes på bestyrelsesmøde i december.


Ad. 8. 
IB sorterer fortsat i de fremsendte dokumenter til høring og udsender de relevante til 
bestyrelsen.


Ad. 9. 
Symposium på DOS kongressen er om Pilonfrakturer i samarbejde med Fod-/
ankelselskabet. Hagen Schmal er overgået til at være international gæst og skal have 
dækket udgifter. Der er endvidere ændrede udgifter til forplejning af foredragsholdere og 
fælles middag m. fod-/ankel.

Diskussion om udgiftsrammen, accept af fælles middag m. kuvertpris på 980,-. Udgifter 
deles mellem de 2 selskaber.

Budgettet justeret.

Ved decembers bestyrelsesmøde tages principdiskussion om fremtidig udgiftsramme.


Workshop om ekstern fiksation/nødrammer på DOS Kongressen afholdes torsdag kl. 
13.30 - 15-00.

Der deltager 3 firmaer m. eksternt fiksationsudstyr (Stryker, Osmedic/Orthofix, Synthes); 
hver har et bord med 4 arbejdsstationer. Dette giver plads til 36 deltagere (3 pr. station).

Der holdes oplæg (IB), udsendes til instruktører (RE, KS, PS), så principper og 
præferencer kan afklares forinden. Der bestilles øl og vand (AP).

Tilmelding på hjemmesiden, der vil være venteliste.


Workshop om ny målbeskrivelse for specialet afholdt i uge 36 (deltagere PB, PS).

Konstruktivt og frugtbart møde; de enkelte subspecialer enedes rimeligt om niveauet for 
de konkrete faglige kompetencer. Placeringen af de enkelte kompetencer under 
interesseområderne afspejler ikke en kanonisering af, hvor de hører til men mere en 
praktisk inddeling. Der vil blive anvendt forskellige evalueringsredskaber, hvilket også vil 
fremgå af målbeskrivelsen. Der er overvejelser om at genindføre krav om minimumsantal 
ved enkelte specifikke procedurer.

Planlægningsgruppen sammenskriver arbejdet, som udsendes t. PB & PS inden DOS 
Kongressen, hvor der afholdes et symposium om arbejdet med målbeskrivelsen.




Ad. 10. 
Status. Alle foredragsholdere / fakultet på plads.

Tilmelding vil være uden refusionsmulighed (dette har kun været sparsomt efterspurgt 
men givet anledning til meget bøvl tidligere).

Cases kan indsendes løbende i PP-format, som uniformeres før mødet. Opfølgning ved 
best.møde december.

Vi anskaffer neutrale DOT navneskilte/halsbånd/keyhangers t. ca. Kr. 6000. Antallet vil 
række til 2-3 år.

Der kontaktes 7 firmaer mhp. udstilling og sponsering - det er, hvad pladsen rækker til.


Ad. 11. 
UB præsenterer det foreløbige (og fremskredne) arbejde med skadestueinstruksen 
(NOMS). Navigation via skelet demonstreres. Tegninger vil blive tilføjet (prisramme ca. Kr. 
25.000, vi får ophavsretten). Der er i alt 54 enkeltinstrukser.

Det aftales, at teksten skal have intern revisor - uddeles til de enkelte bestyrelses-
medlemmer m.fl.

Når indholdet er endeligt, skal der være sproglig korrektur (ekstern).

Drøftelse af hvordan det skal vedligeholdes efterfølgende - og finansieringen heraf. Det vil 
formentlig kræve eksterne driftsmidler (Danske Regioner?) og evt. delfinansiering fra 
Dansk Selskab for Akutmedicin.


Ad.12. 
Nyhedsbrevet (IB) skal omtale:

• Forslag til vedtægtsændring vedr. antal bestyrelsesmedlemmer.

• KKR (høring og forslag til nye).

• NOMS

• DOT Symposium på DOS Kongressen

• DOT Workshop på DOS kongressen

• Årsmøde - varsel og program.

• Legat (ansøgningsfrist 01.12.19).


Ad. 13. 
Næste møder:

• 23.10.19 (før generalforsamling).

• 04.12.19 (hos IB, middag aftenen før).

• 04.02.19 (Kolding, MR).


Ad. 14. 
PS omtaler ETC (European Trauma Course), som er et i DK nyt og umiddelbart lovende 
alternativ til ATLS  https://erc.edu/courses/european-trauma-course


RE omtaler overskydende / udfaset osteosyntesemateriale og især eksternt 
fiksationsudstyr. Overvejelser om udveksling / donation de enkelte afdelinger imellem. 
Mulighed for bilateral kontakt afdelinger o.a. imellem.

https://erc.edu/courses/european-trauma-course

