
Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) 
Torsdag 18. November 2021 kl. 09.00 til 11.00 
(Falkoner Center i København)

Tilstede: Peter Toquer, Rikke Bielefeldt, Christian Cavallius, Rasmus Elsøe, Mette 
Rosenstand, Peter Søndergaard, Kenneth Szkopek og Ilija Ban

Afbud: Ole Brink

Dagsorden

1. Valg af dirigent (IB vælges) 

2. Valg af referent (Peter Toquer vælges)

3. Godkendelse af dagsordenen (Alle godkender)

4. Nyt fra formand (Status ved IB)
Dansk hovedpineselskab/neurologisk selskab har henvendt sig til os vedrørende en 
tillidspost i et udvalg som skal udfærdige en opdateret evidensbaseret nationalt gældende 
information til comotio cerebri patienter til akutmodtagelser, ortopædkirurgiske afdelinger 
og neurologiske afdelinger etc. landet over– et vigtigt arbejde med stort patientvolumen. 
Peter Toquer har meldt sig frivilligt og deltager på DOTs vegne i første møde medio 
december 2021.
Frank og kollegaerne i Kolding har holdt fremragende A-kurser
Rejselegat 10.000 kr. vedtages at gå til Jonas Adjal, eftersendt nyt budget, forlænger 
ophold i Monaco.

Næste DOT Årsmøde bliver 1.-2. april 2022 Trinity Fredericia:
Overordnet skitse med emner og strøtanker:
- Klageinstanser, ankenævn etc (Peter Søndergaard ankermand – erfaringer fra 

ansættelse ved Patienterstatningen og har netværk, han kan trække på ift gode 
undervisere) retslægerådet, sociale ydelser, alliance med Peter Tengbjerg, + 
sagkyndig + jurist, hvordan defineres erfaren specialiststandard, jurist fra 
lægeforeningen 

- subspcialevurdering et problem i Styrelsen for patientsikkerhed, men ikke i patient 
erstatningen hvor der visiteres internt på en hensigtsmæssig måde

- Traumatologi i DK, største fagområde rivende udvikling, nødt til at være opdateret på 
klageinstanser

- Patella frakturer – evidensbaseret højt fagligt niveau



Fredag eftermiddag: Underholdende Beers n nuts session om Simulation ved luftkaptajn, 
certificerer piloter i Spies i simulation 

Lørdag:
Formiddag lørdag: Overblik over ph.d forløb og RCT-studier i traumatologi i DK
Work shop kadaver bus Arthrex
Stryker truck saw bones
Simulatortræning for specialæger
Worst case work shop
Plastikkirurg - hvilken hud og bløddelsdække kan en OKIR lave akut i Oh shit situation
Work shop Konservativ behandling
Sauna gus – butchers heat
Pølsevogn som et ”comic relief”
Gøre noget helt andet i år
Basal ring fixator work shop

Gøre reklame ”We are back baby” for årsmøde.
Fodre FB gruppe med cases

5. Medlemsliste og Økonomi (Status ved MR)
Medlemsantal omkring 150 
Revisor – lille underskud sidste år uden betydning grundet solid økonomi
Tilskud til Riot og rejselegat
8 uger inden kan Trinity afmeldes i tilfælde af Corona opblussen
Budgetterer med 75 betalende deltagere og 6 betalende stande 
Bestyrelsen godkender Tilbud på NOMS tegninger 20.000 kr. + moms + 
HUSKE VANDLOGO! 
Mærskfonden kan måske uddele penge til drift til NOMS – Rasmus tager bolden og 
ansøger Mærskfonden

6. Generalforsamling (Status ved IB)
Fordeling af arbejdsopgaver: 
- Peter Toquer Referent til GF
- Spørge Anni om dirigentrollen

Forsikringer, bankforbindelser i orden - DOT er blevet største subspeciale
Bestyrelsen er enstemmigt enige om at vedtægtsjusteringer gælder fra 
vedtagelsestidpunktet

9. Uddannelsesudvalget (Status ved, RB)
Symposiet. Fordeling af arbejdsopgaver:
Kommende A-kurser: der er 2 ansøgere: OUH ved Michael Brix og Herlev ved Peter 
Søndergaard
Peter Søndergaard erklærer sig inhabil og forlader lokalet.
Enstemmigt vedtages Herlev som næste matrikel for specialespecifikke kurser i 
Traumekirurgi



Efter Herlev byder Peter Toquer ind med SUH Køge som mulig næste matrikel – officiel 
ansøgning sendes ved næste kursusstart

I dag er 3 professorer klar til spændende skulderundervisning

Middag i aften Bestyrelsen + professorer

Peter Søndergaard har lederkasketten på work shops - tager fat i firmaer Ortofix, Synthes,
Stryker, sikrer at de stiller udstyr klar lokale 107

14. Kommende møder 
Næste BM 8. december kl 10 hos Ilija i KBH

15. Evt. 
Rasmus bringer følgende op, som har vakt undren og bekymring:
RKKPs nylige skærpelse for akut operation af hoftefrakturpatienter under 24 timer til 
under 18 timer har ingen evidens og problematiseres 
Peter Toquer foreslår reference: HIP ATTACK Lancet 2020 – hoftefraktur RCT
– Rasmus skriver et modsvar og vil bede om evidens, herunder at hvis det faglige 
argument er reducering af tid fra indlæggelse til mobiliseringstidspunkt, foreslås det langt 
bedre at reducere en anden RKKP indikator: mobilisering indenfor 24 timer til 18 timer – 
altså at plejepersonalet og fysioterapeuterne mobiliserer tidligere. Ydermere er det 
problematisk at udstede den type massive ændringer for alle Danmarks ortopædkirurgiske
afdelinger uden forudgående høringsrunder

Referat renskrevet af Peter Toquer 2021-11-19 København
__


