
Referat fra bestyrelsesmøde i DOT d. 23/9
Deltagere

Rasmus Elsøe (RE), Mette Rosenstand (MR), Kenneth Szkopek (KS), Ole Brink (OB),
Rikke Bielefeldt (RB), Ilija Ban (IB, dirigent), Christian Cavallius (CC, referent)

Fraværende
Peter Søndergaard (PS), Peter T Jessen (PJ)

Nyt fra formanden
Specialespecifikt kursus i traumatologi 
Afholdes de 3 år i Kolding. Kursusleder Frank Damgaard har kontaktet DOT i forhold til
økonomi. Der gives tilskud til kurset fra Sundhedsstyrelsen, industrien og sygehuset.
Et evt. overskud vil blive ”spist” af sygehusets kasse. Det foreslås, at de midler, der
kommer ind fra industrien,  bliver betalt  ind på DOTs  konto, som så kan  udbetale
pengene til den afdeling, der afholder kurset, mod fremsendelse af bilag. Kommende
kursusafholdende afdelinger vil kunne få tilsvarende assistance, hvis de beder om det.
MR står for kontakt med kursusleder.
Næste gang (2024-2026) skal kurset holdes på en ny afdeling.
OUH har budt ind, men er i samme region som Kolding. Herlev har budt ind. Aarhus
opfordres til at byde ind evt. først til næste gang igen (2027-2029). 
OB vil melde tilbage til angående dette inden deadline d. 1/10
Det besluttes ved afstemning til GF, hvilken afdeling det bliver.

Årsmødet 2022 kort
PS kan ikke deltage. Internationale foredragsholdere kan ikke deltage.
Emnet skiftes fra børnefrakturer til alternativt program, se senere punkt.

DOT bestyrelse
PB  er  stoppet.  Der  mangler  2  personer  for  fuldtallig  bestyrelse.  Kan  vi  bruge
suppleanter? Eller kan bestyrelsen selvstændigt supplere op indtil næste valg på GF?
Bestyrelsen kunne evt. have et kursist-medlem via YODA. Gerne for 2 eller 3 år af
gangen. 
RE laver forslag til ændring af vedtægter, der kan komme til afstemning til
GF.
Vi kan ikke finde de seneste vedtægter… 
MR og RE leder i mails og Dropbox.

Frakturdatabasen
Klar til indmelding i RKKP. Der suppleres med nye SKS-koder.
Kodning bliver lidt tung (mange koder), men det er vigtigt, at alle afdelinger gør det
ensartet. Når databasen kommer med i RKKP, bliver kodningen obligatorisk for alle.
Der bliver lavet en skeletmand, hvor man kan klikke sig til de relevante koder – må
gerne laves som app.

Medlemsliste og økonomi
170 medlemmer, balanceret af- og tilgang.
Ca. 240.000 kr. på kontoen.
Årsregnskab via revisor (Deloitte)



Hjemmesiden
Mangler opdatering. Lidt kompliceret editor, der kræver hjælp til at komme i gang.
Hjemmesiden leveres via DOS inkl. 5 timers support pr år (inkl. uploads, udsendelse
af nyhedsbreve og vedligeholdelse af hjemmesiden).
Gamle opslag kan fjernes eller flyttes til arkiv. Der skal reklameres for årsmøde og
workshop.
CC kigger videre på det og kontakter support ved behov (inkl.  hvis der er
behov for at købe os til mere support-tid). 

Supporter,  der  sender  nyhedsbreve  ud  er  i  tvivl,  om  han  har  den  seneste
medlemsliste.
MR sender opdateret medlemsliste til CC, der videreformidler til support.

Hjemmesiden skal koordineres med nyoprettet facebook- og instagram-konto. På de
sociale medier er det vigtigt  vi er aktive, når vi først går i  gang.  Gerne månedlig
opdateringer.  Nyhedsbreve  og  fagligt  indhold  skal  både  på  sociale  medier  og  på
hjemmesiden. Fagligt indhold kunne inkludere webinar (fx oplæg om ekstern fiksation,
der kan optages på video og komme på hjemmesiden), intro til emner på årsmødet,
spændende artikler osv.
RB og CC koordinerer hjemmeside og sociale medier.

Kvalitetsudvalg
Mødes i DOS-regi og inkluderer alle subspecialer. PB var repræsentant for DOT, men
stopper.
RB vil gerne overtage.

Kommende DOS-møde, workshops og symposier
Torsdag:
Bestyrelsesmøde inden GF.
Emner på GF: 

 Økonomi
 Formandens beretning
 Specialespecifikt kursus: hvem overtager
 Næste årsmøde
 Nye vedtægter til afstemning
 Frakturdatabasen (ved Morten Schulz)

Symposium med skulder-/albue: 
RB er chair man sammen med Steen Lund Jensen. 
Tre foredragsholdere. Efterfølgende 45 min case-diskussion (IB sender en case til
RB).
Programmet er færdigt og sendes med ud i næste nyhedsmail. Symposiet kan evt.
optages og lægges op på hjemmesiden i en periode.

Fredag:
Workshop om ekstern fiksation. Reklame i nyhedsmail. 
Der er ca. 24 pladser - tilmelding via DOS.
Orthofix, Synthes og Stryker leverer instrumenter og udstyr.
PS står for undervisningen. KS, RE og Anne Mette Staunsholm (fra Aalborg)
hjælper til (holder planlægningsmøde via Teams).
IB sender tidligere oplæg til KS.

ATLS
Fondsbestyrelse. Ca. 1 møde årligt i København.
PB skulle overtage efter RE, men stopper.
OB overtager, RE sender info til OB.



Årsmødet 2022
Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia er booket for 2022 og 2023.
Børneprogrammet kan ikke afholdes, hvorfor der laves et alternativt program.
Anne Mette Staunsholm deltager som ad hoc-medlem i årsmøde-udvalget.

Torsdag d. 31/3 2022:
Bestyrelsesmøde om eftermiddagen.
Aftensmad med foredragsholdere

Fredag d. 1/4:
Foredrag om patellafrakturer om formiddagen
Foredrag om uddannelse/læring, klagesager mm. om + flere små sessions om bl.a.
tips og tricks til div. frakturtyper + worst cases eftermiddagen
Fest om aftenen (KS står for kontakt til DJ/band)

Lørdag d. 2/4:
Sawbones og hotdogs
Gerne trailer fra Arthrex og Stryker + pølsevogn

NOMS
Er  næsten  færdig.  Må  gerne  overgå  til  DOS-regi  efter  færdiggørelsen,  så  alle
subspecialer er repræsenteret. Er klar til præsentation til DOS kongres.
RB og PS læser korrektur, KS vil hjælpe ved behov.
IB rykker skulder-/albue-selskabet + kigger billedmaterialet igennem.

Ikke muligt  med bidrag fra  Tryg Fonden,  men måske Mærsk Fonden eller  Salling
Fonden?
RE laver oplæg til ansøgning.

Nyhedsmail
Indkaldelse til GF
Forslag til ændring af vedtægter
Info om symposium
Datoer til årsmøde
Reklame om NOMS

Kommende møder
Torsdag d. 18/11: DOS kongres
Onsdag d. 8/12: hos IB
Onsdag d. 9/2 2022 kl. 20-21: via teams
Torsdag d. 31/3: DOT årsmøde
Onsdag d. 18/5: via teams
Torsdag d. 18/8 + fredag d. 19/8: hos RE (Aalborg-ish)
Torsdag d. 17/11: Dos kongres

Eventuelt
Medlemskab af bestyrelsen forpligter til fremmøde.

1 ansøger til rejseleget. Skal være medlem af DOT.
IB sender ansøgningen rundt til resten af bestyrelsen.


