
Referat bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædisk Traumeselskab) 

 
Torsdag 8. september 2022 kl. 15:30 

 

Deltagere: Rasmus Elsøe (RE), Mette Rosenstand (MR), Peter Søndergaard (PS),            

Ole Brink (OB), Christian Cavallius (CC), Rikke Bielefeldt (RB), Morten Schultz (MS),     

Anne Mette Stausholm (AS) og Peter Toquer (PT)  

Afbud: Ilija Ban (IB), Kenneth Szkopek (KS) 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent  

PT blev valgt.   
 

2. Valg af referent  

OB blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden godkendes ’ 
 

4. Godkendelse af sidste referat DOT BM  

Godkendes uden ændringer 
 

5. Vælge tovholder til symposium under DOS om caput radii fraktur – som 

kontakt til skulder-albuekirurg Anne Katrine  
RB orienterede om, at der er konstruktiv kontakt med Anne Katrine i skulder-
albue selskabet omkring symposiet.   

Lokaler er reserveret. Der er inviteret en professor (Kåre) fra Norge til at 
komme med et indlæg. CC fortalte, at der også indlæg fra KKR-udvalg 

Der er planlagt paneldiskussion samt cases, hvor KS vil være tovholder.  
 

6. DOT Årsmøde 2023 (alle) 

PS og MSL gennemgik det foreløbige program, som blev drøftet punkt for 
punkt, og der blev fremsat forslag til relevante foredragsholdere. (Se særskilt 
bilag med programmet) 

Af hensyn til bedste didaktik ved indlæg, blev der besluttet at anmode alle 
foredragsholdere om at fremsende deres præsentation 14 dage før mødet. 
Der var forslag om at oprette en dropbox mappe, som alle foredragsholdere 

kan tilgå og se de andres præsentationer.    
På mødet blev der drøftet forskellige ideer til ”skæve indslag” samt det ledige 
emne om fredagen samt lørdag morgen.  

RE foreslog at forsvaret kunne lave en udstilling. PS vil undersøge 
mulighederne.  



Emnet skudsår blev drøftet, og PS vil undersøge muligheder for 

foredragsholdere og eventuelt udenlandske, som har erfaring med ”volumen”. 
RE pointerede, at indholdet skal relateres til danske forhold.  
Som andre emner blev der foreslået ”læger i frontlinjen”, som f.eks. ved 

terrorhandlinger og skyderiet i Fields. PS vil undersøge om der er nogen i det 
præhospitale beredskab som kan byde ind.  
 

RE: det ”skæve indslag” skal være som ”teaser” for den yngre læge 
PT: Det som er relevant at kunne i vagten. 

RE foreslog thoraxkirurg Benedict Kjærgaard som oplægsholder til det ”skæve 
indslag”. Benedict har netop forsvaret sin disputats og forelæsningen havde 
været en stor succes. RE vil undersøge muligheden. 

 
Efterfølgende blev der gjort status for de praktiske foranstaltninger. Aftalen 
med Trinity er efter samme koncept og pris som ved sidste møde.  

Prisen for sponsorer fastholdes uændret og ligeledes er deltagergebyr 
uændret.  
RE vil stå for opsætning af flyer som passer til Facebook og hjemmesiden.  

 
Der blev aftalt et opfølgende online møde tirsdag den 11/10 kl 19, med det 
formål at sikre program og praktiske til årsmødet er på plads forud for DOS i 

november. RE lavet et online-link.   
 

7. OTA 

OTA international har rettet henvendelse til DOT, og inviteret os som medlem 
af selskabet. OB orienterede om betingelserne for medlemskab. Der blev 

konkluderet, at omkostninger ved et medlemskab ikke stod mål med udbyttet 
for DOT.   
 

8. Specialeplan  
MS indledte med at pointere, at der endnu ikke er igangsat en konkret proces 
omkring specialeplanen -det er alene sonderinger. 

Fagområderne fungerer udelukkende som rådgivere for DOS, og DOS 
fungerer som rådgivere for Sundhedsstyrelsen (SS). Det er SS, som alene 
afgør, hvad der er højtspecialiserede funktioner.  

På mødet blev der konkluderet, at der ikke er noget der haster lige nu, idet 
der ikke er nogen proces i gang.  
 

IB havde forud fremsendt indlæg, som blev drøftet på mødet.  
Alle var på mødet enige om, at behandling af periprostetiske frakturer skal 
foregå på afdelinger, hvor der er et formaliseret samarbejde mellem 

alloplastikkirurger og traumatologer.  
 
DSOI har fremsendt et partsindlæg, og DOT kan tilslutte sig ønsket om en 

centralisering af komplekse opgaver indenfor hver region til afdelinger med et 
formaliseret samarbejde mellem relevante sektioner. 



IB havde i sit indlæg oplyst problematik omkring os coccygis og kroniske 

smerter. Der blev konkluderet, at problematikken ikke hidrører det 
traumatologiske speciale.   

 

 
9. Hjemmeside 
 AS efterlyste flere indlæg til hjemmesiden 

 Der må gerne være link til A-kurser og andre relevante. 
 

10. Emner til næste nyhedsbrev  
 Vi afventer forsat at det seneste nyhedsbrev udsendes. 
 Forslag: Info om årsmødet, forslag til KKR 

 
11. Næste BM DOT  

Julemøde hjemme hos PT onsdag 7. december 2022, kl 10-14.  

 
12. Evt.   

MS orienterede om status for frakturdatabasen. Arbejdet er 

aktuelt gået i stå p.g.a. omstruktureringer i RKKP, men der er aktuelt en rigtig 

god kontakt til RKKP.  

 

 

 

Referent: OB, sep. 2022 
 

 
 
Årshjul med vigtige datoer: 

 
- opfølgende online møde tirsdag den 11/10 kl 19, med det formål at sikre program 

og det praktiske til årsmødet er på plads forud for DOS i november. RE får lavet et 
online-link. 
 

- 16. – 18. November 2022 DOS Kongressen 2022 Vingsted: 
- 16. November:  

o Bestyrelsesmøde/morgen 

o Fagmøde 
o Generalforsamling  
o Fælles symposium sammen med skulder-albue selskabet 

 
- Julemøde hjemme hos PT onsdag 7. december 2022, kl 10-14 

 

- 24. – 25. Marts 2023: DOT Årsmøde 2023 Trinity Fredericia 
o  Bestyrelsesmøde DOT den 23. Marts  

 

 


