
Dagsorden virtuelt bestyrelsesmøde DOT                             2022-10-11 

Tirsdag 11. oktober 2022 kl. 19:00 

 

Deltagere: Peter Søndergaard (PS), Christian Cavallius (CC), Rikke Bielefeldt (RB), Morten 

Schultz (MS), Anne Mette Stausholm (AS), Peter Toquer (PT) og Mette Rosenstand (MR). 

Afbud: Rasmus Elsøe (RE), Ilija Ban (IB), Kenneth Skzopek (KS), Ole Brink (OB). 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent: 
- Peter Toquer valgt. 
 

2. Valg af referent:  
- MR valgt. 
 

3. Godkendelse af dagsorden: 
- Godkendt. 

   
4. Godkendelse af sidste referat DOT BM: 
- Godkendt uden anmærkninger. 

 
5. Status symposium under DOS om caput radii fraktur: 
- Programmet er endeligt på plads. Kåre Midtgaard har desværre meldt afbud med kort        

varsel, så det bliver rent dansk fakultet med bl.a. IB og KS. 
- Der er planlagt middag med fakultetet og bestyrelsen fra skulder-albue-selskabet onsdag 
aften efter symposium og GF. 

- Symposiet annonceres på DOT’s hjemmeside, FB og i nyhedsbrevet. 
 
6. DOT Årsmøde 2023  (alle):    

- PS og MSL: Er langt med det faglige program. RE melder Go fra Benedict Kjærgaard, 
endnu mangler feed back fra håndkirurg/akut håndinfektion. 
- PS har kontakt til 2 britiske kirurger fra Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, der har 

indvilliget i at deltage. 
- PS og MSL får udformet flyer, der kan uddeles på DOS kongressen. AS/RE står for 
trykning. 

- Der er lavet aftale med Trinity. AS/MR kontakter firmaer ang. standplads. 
- Planlægger workshop med påsætning af Deltaramme. PS står for dette. 

- RE sørger for at der er åbent for tilmelding til årsmødet efter GF. 
 
7. DOS: 

- Bestyrelsen indstiller til GF at MSL og AS vælges til bestyrelsen som ad Hoc medlemmer 
indtil GF 2023. Herefter skal de opstille som den øvrige bestyrelse. 
- Nye KKR præsenteres (’Mikrobiologisk prøvetagning ved mistanke om infektion af 

osteosynteser eller proteser’, ’Caput radii protese vs excision ved dislocerede, komminutte 



caput radii frakturer hos voksne’ og ’Operativ eller konservativ behandling af displacerede 

midtskaft klavikelfrakturer hos voksne’). 
- Stor success med workshop I ex-fix ved DOS Kongressen I 2021. Vi gentager i 2022, 
igen med PS som underviser. Ingen tilmelding, men først til mølle. Dørene lukkes når 

ønsket antal deltagere er i lokalet. PT taler med Helena Reinholdt ang. lokaler. PT/PS taler 
med Stryker, Synthes og Swemac Osmedic ang. udstyr til workshop. 
 

8. Specialeplan (PT/IB): 
- Ingen kommentarer. 

  
9. Hjemmeside (AS):   
- Der er styr på hjemmesiden. God og hurtig kontakt til IT-support. 

- Link til de nye KKR lægges på hjemmesiden. 
      
 

10. Emner til næste nyhedsbrev:  
- Caput radii symposium. 
- Link til nye KKR. 

- Opfordre medlemmer til at byde ind med nye emner til KKR. 
 
11. Næste BM DOT: 

- Næste møde onsdag formiddag d. 16.11.22 forud for GF. 
- D. 07.12.22 kl 10 hos PT. 
 

12. Evt.: 
- Bestyrelsesmøde i Nordjylland fastlægges til 14.-15. september 2023. 

 
_____________________________________________________________ 


