
Generalforsamling i Dansk Ortopædisk Traumeselskab 

Vingsted d. 16/11 2022 

 

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslår Frank Damborg som dirigent og Christian Cavallius som referent. 
Vedtages af generalforsamlingen 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
Referatet ligger på hjemmesiden. Godkendes af generalforsamlingen. 
 

3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg 
Bestyrelsens medlemmer præsenteres. Bestyrelsen kommer fra 9 forskellige sygehuse, 
fordelt i alle 5 regioner. 
Velbesøgt årsmøde 2022 
Dato og indhold for årsmøde 2023 præsenteres 
Frakturdatabasen kom desværre ikke med i næste runde af RKKP-databaser. Der arbejdes 
på en alternativ løsning. 
DOT har medvirket til udarbejdelse af 3 KKR, der præsenteres til kongressen 
Endnu ingen ansøgere til DOT’s rejselegat. Ansøgningsfrist 1. december 2022. 
 

4. Behandling af Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 
Regnskab og forventet budget godkendes af generalforsamlingen. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Ingen forslag til ændring. Godkendes af generalforsamlingen. 
 

7. Valg af bestyrelse og to revisorer (kun ved valgperiodens udløb)  
Bestyrelsen har bedt Morten Schultz Larsen og Anne Mette Stausholm indtræde i 
bestyrelsen siden sidste generalforsamling, så der indgår 11 medlemmer jf. paragraf 7 i 
vedtægterne. Begge vælges ind af generalforsamlingen. 
 

8. Eventuelt 
Samarbejde med akutmedicinsk speciale: 

Michael Brix: Er der noget nyt i forhold til forståelsespapir om samarbejdet med det 
akutmedicinske speciale i akutmodtagelser og skadestuer. Er der behov for ny 
strategi i forhold til snitflader med akutspecialet? 
Morten Schultz Larsen: Ligger i DOS-regi. Ikke noget nyt. 
 
Rie Nyholm: Akutmedicinerer er i ophold i ortopædi i 3 måneder. Skriver vi under på, 
at de kan fungere på mellemvagts-niveau? 
Michael Brix: Ortopædkirurgisk afdelinger fungerer som kliniske vejledere og 
godkender kompetencer i målbeskrivelsen. Vi vurderer ikke, om akutmedicinerne har 
mellemvagts-niveau. 
 

Ny specialeplan: 
Jeppe Barckman: Er der nyt i forhold til specialeplanen? 
Frank Damborg: DOS er endnu ikke inviteret til diskussion af SST. Internt i DOS er 
alle fagselskaber inviteret til at deltage med en repræsentant. Der er holdt møder, 
hvor der bl.a. er diskuteret krav for specialiseringsniveau og en eventuel 
omorganisering af samme, men der afventes udspil fra SST. 



Ilija Ban: Mange interesser om traume-området. Andre fagområder vil gerne 
samarbejde om flere specifikke ting.  
 

Uddannelse/målbeskrivelse: 
Jens Ulrich Brahe: Ikke uddannelse i fx pleuradræn eller behandling af hovedtraumer 
fra andre end ortopædkirurger. Bør der i uddannelsen være fokuserede ophold hos 
thorax- og neurokirurgi? 
Frank Damborg: Der har tidligere været krav om ophold ved andre specialer. Der er 
ikke noget krav om dette i den nye målbeskrivelse.  
 

KKR 
Frank Damborg: Alle KKR er godkendt af DOS bestyrelsen. 
 

 


