
Referat bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) 
Onsdag 8 December 2021 10.00 til 15.00
(Emdrup Kærvej 9, 2400 København NV)

Inviterede: Rasmus Elsøe, Mette Rosenstand, Peter Søndergaard, Kenneth Szkopek, Rikke 
Bielefeld, Ole Brink, Peter Toquer, Christian Carvallius og Ilija Ban

Til stede: Peter Søndergaard (PS), Kenneth Szkopek (KS), Rikke Bielefeld (RB), Ole Brink 
(OB), Peter Toquer (PT), Christian Cavallius (CC), Ilija Ban (IB) og Mette Rosenstand 
(MR).

Afbud: Rasmus Elsøe (RE) (med på Teams).

Dagsorden

1. Valg af dirigent (IB melder sig): Vedtaget.

2. Valg af referent (Forslag MR): Vedtaget.

3. Godkendelse af dagsordenen (Alle):
Har man væsentlige ændringer til dagsorden, nye tidskrævende punkter e.lign. bedes 
dette rundsendt hurtigst muligt og gerne 1 døgn inden mødet.

- Godkendt. 

4. Nyt fra formand (Status ved IB):
Kort status. Status på afholdt DOS kongres:

- Veloverstået kongres og GF. 
- Stor tilslutning til workshop. Deltagere på alle kompetenceniveauer. Enkelte måtte afvises 

pga. kapacitet. Tåler gentagelse. Gode diskussioner.
- Symposium med skulder-albue gik godt. 
- Skal vi være endnu mere synlige på DOS? Flere workshops? Indlæg? Evt. i samarbejde 

med YODA.
- Kommende symposium: Evt. omkring caput radii i samarbejde med DSSAK.
- Mulighed for ene-sponsor på årsmøde. Er vi bedre stillet med flere firmaer repræsenteret? 

For nu holder vi fast i flere firmaer.

5. Medlemsliste og Økonomi (gennemgang ved MR):
- Aktuel kassebeholdning 201.000 kr.
- Mellem 150 og 160 medlemmer.



6. Konstituering (Status ved IB):
For 1 år siden konstituerede bestyrelsen sig. Formandskabet var aftalt kun at gælde 1 år 
og udløber derfor. Mhp kontinuitet er det oplagt at der tiltræder ny formand som kan 
fortsætte om 2 år i den kommende bestyrelse. Åben diskussion. 

- Ønske om glidende overgang, så viden og kontinuitet sikres bedst muligt. Peter Toquer 
byder ind på formandsposten. Enstemmigt vedtaget. IB hjælper til med bedst mulig 
overgang.

- RE fortsætter som næstformand. MR fortsætter som kasserer.

7. Evt. tilgang af 2 nye medlemmer (ved IB):
Vi har nu fået ændring af vedtægterne så bestyrelsen frit kan vælge 2 nye medlemmer ind
i bestyrelsen. Er der behov? og i så fald har vi forslag til hvem det skal tilbydes?

- Enighed om at der er behov for 2 ekstra medlemmer.
- RE foreslår Annemette Stausholm (region Nord). RE vil spørge AS om hun er interesseret.
- Alle tænker over endnu et medlem. Evt. fra YODA. Evt. MSL.
- Morten Schultz Larsen kontaktet efter bestyrelsesmøde. Har sagt ja til indtræden i 

bestyrelsen igen.

8. DOT Årsmøde (alle):
Gennemgang af programmet. Vi skal gerne have en færdig plan klar efter dagens møde. 
RE må gerne gøre tilmelding klar så det kan aktiveres. RB må gerne gøre Facebook opslag
klar så det kan sendes ud. 

- RE har gjort tilmelding klar på ’nemtilmeld’.
- Fredag formiddag: Klage og erstatning. PS tovholder. Retslægeråd, patienterstatning, 

styrelsen for patientklager, styrelsen for patientsikkerhed. 
- Fredag eftermiddag: Patellafrakturer. Det ’skæve’ indslag. Kursusmiddag. 
- Lørdag formiddag: Workshops. Stryker. Arthrex. Plastikkirurgi for dummies. Endokrinologi i 

ortopædkirurgi. Non-operativ behandling (patella, olecranon, ankel, distal humerus). 
Simulatortræning. Saunagus. Worst case prox. Tibia. 

- Early bird gebyr 2500 kr (tilmelding inden 15/1), herefter 2995 kr.

9. Uddannelses udvalget (RB):
Kommende symposium ved DOS kongressen 2022 (forslag caput radii fraktur med 
DSSAK). 

- RB tager kontakt til DSSAK, om der er interesse for samarbejde der.

Forslag om at afholde webinar omkring speciallæge erklæring set med forsikrings øjne 
(Benn Duus, Cheflæge ved Tryg).

- Enighed om at det er en god ide. IB tager opgaven.
- Evt. også et webinar omkring ’virksomhedsøkonomi’.



10. Kvalitetsudvalget (RB):
Status på KKR i 2022.

- KKR om caput radii i samarbejde med DSSAK. KS og PB. CC melder sig i stedet for PB.
- KKR om clavikelfrakturer i samarbejde med DSSAK. MR og PB. IB melder sig i stedet for 

PB.
- Den nye specialeplan: IB er DOT’s repræsentant. Møde i foråret.

11. RKKP om hoftefraktur (RE):
Skrivelse fra DOT.

- Indikator på operation indenfor 18 timer af hoftenære frakturer frafaldet. Bliver en test-
indikator. Ønske om at grænsen øges fra 75% til 90%. 

- Fastholder at RE laver skrivelse omkring bekymring for dette skred på bekostning af andre 
sårbare patientgrupper med sammenlignelig mortalitet. 

12. NOMS (IB):
Ansøgning om penge og afslutning og promovering. 

- Tegneren forventer at have alle tegninger færdig til januar.
- Håber på endelig færdiggørelse i 2022. Gerne promovering til årsmødet.
- Ikke realistisk at NOMS kommer til at ligge under DOS. Modstand fra de øvrige 

subspecialer.
- Forsøger at søge penge til videre drift og vedligehold.

13. EVT.:
- OB har overtaget RE’s plads i ATLS.
- Stor stigning i skudskader i Hovedstads-området. Måske interesse for kursus/oplæg om 

behandling af disse. Enten som webinar eller regelret kursus på sigt.

Næste bestyrelsesmøde d. 9/2-22 via Zoom/Teams. Emne: Årsmødet.
Indkaldelse kommer senere.

_____________________________________________________________


