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DOT ÅRSMØDE 2018
I 2018 har vi samlet medlemmernes ønsker fra afstemningen ved sidste årsmøde til
emnet ”Fractures around the elbow”. Vi sætter fokus på specifikke emner inden for
området og får emnerne belyst af såvel traumatologer som skulderalbuekirurger,
hvilket også giver os en unik chance for at berøre snitflader mellem subspecialerne.
Vanen tro har vi sammensat et fakultet af både nationale og internationale
foredragsholdere.
Årsmødet vil være opbygget af korte ekspert indlæg, difficult case discussions,
expert meet expert, diskussioner i mindre grupper og udstilling.

EKSEMPLER PÅ EMNER
Total Elbow Replacement – indication, outcome and restrictions
Fractures of the coronoid process – when and how to fix it?
Elbow luxation – final treatment internal or external?
Olecranon fracture – is tension band wiring still the state of art?
Fracture dislocation in the proximal forearm – how to treat it?

TILMELDING
Tilmelding til foregår elektronisk her på hjemmesiden, og er bindende.
I forbindelse med tilmeldingen, skal du vælge to emner til hver case session, som du
helst vil deltage i. Se på det midlertidige program, hvilke sessioner du ønsker. Så vidt
muligt vil vi prioritere, at dine ønsker bliver opfyldt.
Deltagelse i Årsmøde 2018 med fuld forplejning, kursusmiddag incl drikkevarer, musik og
overnatning: 3000 kr (DOT medlemmer 2800 kr)
Pris excl. overnatning 2.200 kr
Pris excl overnatning og middag 1.600 kr

Sidste tilmelding: 10. Januar 2018 på DOTs hjemmeside.

CASES OG POSTERS
I år vil der være mulighed for indsendelse af posters, som hænges op i området hvor
pauserne afholdes. Der vil således være mulighed for at få en diskussion om
indholdet af posters i afslappede omgivelser.
Vi vil gerne opfordre jer til at indsende cases indenfor det aktuelle emne. Cases skal
være på engelsk og vil blive anvendt i anonymiseret form.
Indsendelse af cases og posters til
primdahlowitz@hotmail.com og michael.brix@rsyd.dk SENEST 1/3 2018

Her vil være noget for såvel den erfarne specialist som for den yngre kollega
Vi håber, at mange gode kolleger vil bidrage til et godt årsmøde, både fagligt og
socialt
VI SES TIL DOT ÅRSMØDE 2018

