
Dagsorden bestyrelsesmøde DOT    
 

Onsdag 7. december 2022 kl. 10:00-14:00  
 

Deltagere: Rasmus Elsøe (RE), Mette Rosenstand (MR), Peter Søndergaard (PS), Kenneth 
Szkopek (KS), Ole Brink (OB), Christian Cavallius (CC), Rikke Bielefeldt (RB), Morten 

Schultz (MS), Anne Mette Stausholm (AS), Peter Toquer (PT) og Ilija Ban (IB) 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent (RE melder sig) valg af dirigent godkendt 
 

2. Valg af referent (Forslag IB) valg af referent godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden (Alle) dagsorden godkendt 
   
4. Godkendelse af sidste referat DOT BM (Alle) referat godkendt 
 

5. Opfølgning og kommentarer til DOS (alle) 
 

- Generalforsamling  
- DOTs bestyrelse - AS og MS valgt 

- Dirigent til næste års generalforsamling vælges på September mødet. 
- Generalforsamling: I år har det været meget tid til overs da generalforsamlingens 

faste punkter var overstået. Forskellige emner der kan tages op diskuteres i bestyrelsen.  

Besluttes at der ved kommende generalforsamling tages kontakt til Akutmedicins 
selskab i forsøg om at få dem i dialog omkring samarbejde i akutmodtagelserne.  

 
- Work shop DOT ex-fix – kommentarer og feedback, næste år. I år har det været få 
tilmeldinger. Muligvis afholder vi workshoppen for hyppigt. Besluttes det afholdes hver 

andet år (lige år) men at vi arbejder mod at lave en anden workshop som kan afholdes på 
ulige år. Alle tænker over mulige workshops og der tages op igen ved kommende 
bestyrelsesmøde. 
 

- Symposium under DOS om caput radii fraktur – kommentarer; der var rigtig god 

deltagelse fra begge selskaber. God stemning og gode indlæg. Diskussionen med cases 
var måske ikke koordineret i forhold til den nye KKR. Bestyrelsen diskuterer om der skal 

være en anden form for struktur hvor ordføreren styre symposiet noget mere. Overordnet 
godt symposium.  
 

Næste års symposium; foreslået og besluttet ”ankelfraktur hos osteoporotisk patient”. RB 
tager ansvar for at afholde mødet. Forsøger at få Tim White fra Edinburgh.   
 

6. Guildal forelæsning DOS 2023 (PT/alle) 



- DOT bestyrelses tur til at vælge Guildal forelæser (Varsel fra Frank D, men mangler 

officiel besked fra DOS). Forskellige navne diskuteres. Valget falder på Mohit Bhandari 
med fokus på ”evidence based orthopaedics”.  
 

 

7. DOT Årsmøde 2023 (alle)    

- Status fagligt program ved PS og MSL; De sidste detaljer diskuteres og justeres inkl. 
foredragsholdere fra England.  
- Status for det praktiske og logistik ved MR og AS; 9 firmaer har budt ind og accepteret 

deltagelse. Det er 2 mere end vi plejer at have. AS kontakter Trinity vedr. plads. Besluttes 
at vi gentager at have pølsevogn til fredag aften. Vi fastholder Early Bird til 15.1. Aktuelt 

har vi 4 der er tilmeldt til fuld pris. De får differencen refunderet.  
- Huske at booke værelse og få ønsket fri med løn hos afdelinger. Spred rygtet i egen 
afdeling. 

- Cerament producent meldt sig på banen som endnu en sponsor. 
- Overlæge Malene Larsen, Sektionsleder Sår og Amputation SUK Køge tilbyder sig som 
underviser på diabetisk fod evt. gerne samarbejde med Hans G. supplerer hinanden god. 

PS tager en snak med Hans Gottlieb og derefter evt. kontakt til Marlene.  
- etc 

 

8. NOMS (IB). NOMS er aktuelt 80-85% komplet og skal snarest lanceres til brug. IB 
undersøger mulighed for at sundhedsstyrelsen har ønske om at støtte op om NOMS. 
Tegningerne er nu færdige og NOMS er opdateret. Tegninger modtages som filer og kan 

ligges op på DOTs hjemmeside. Bestyrelsen arbejder videre med at lave en strategi for det 
videre forløb af NOMS.  
PS undersøger mulighed for hvordan NOMS står juridisk i forhold til Sundhedsstyrelsen.  

 
 

9. SIXTUS møde torsdag 19. Januar 2023 Kolding (PT/alle) 
- beder om Input fra os til fælles dagsorden; forhøre sig i forhold til fagområder at have 
nationale instrukser og ikke bruge tid (ressourcer) på lokale instrukser eks. NOMS. Der 

ligger er forståelsespapir mellem DOS/DOT og akutmedicinerne. Der står at de forskellige 
områder skal følge op på samarbejdet. Der er ved at være tid til det.  
 

10. Kvalitetsudvalget. (RB) 
Forslag til nye KKR 

- Behandling (konservativ vs operativ) af ustabile ankelfrakturer hos ældre patienter 

(over 70år). Rasmus Elsøe, Morten Schultz Rasmus Jørgensen og Lasse Bayer 
(Hillerød) 

- Anti-trombotisk profylakse eller ingen anti-trombotisk behandling af patienter med 

frakturer på underben og fod. Christian Cavaillius, Peter Søndergaard prøver at 
finde en fra Herlev. Ole Brink. Louise Thurn Jørgensen.    

 

KKR der skal revideres 
- Behandling af olecranonfrakturer hos ældre.  

 



10. Rettidig ansøger til DOT Rejselegat: Arnar Bjarnason til Sydafrika efterår 2022. 

Eneste ansøger der har søgt. Bestyrelsen beslutter at vi tildeler Arnar DOT´s rejselegat.  
 
11. Emner til næste nyhedsbrev (PT). PT har samlet inspiration under 

bestyrelsesmødet og har relevant info.  
 
12. Næste BM DOT (PT)  

- Online (teams (AS indkalder til møde) møde tirsdag den 28.feb kl 20.00.  
- Aftenen før DOT Årsmøde 2023 den 23.3 kl 16.30 Trinity 

- Online (teams (AS indkalder) Maj 16 kl 20.00.  
- Nordjylland møde 14+15 September. Møde den 14 kl 12.  
- DOS kongressen i uge 47. Onsdag PT indkalder og finder lokale.  

- December møde 6 December kl 10.00 PT.  
 

13. Evt. 

- PS tager det generelt op omkring afgørelser ved klagesager. Læger som ikke er 
ortopædkirurgisk uddannet er begyndt at afgøre ortopædkirugiske sager i Styrelsen for 
patientklager. Det er måske et overordnet problem for ortopædkirurgi. Formanden vil tage 

det med til Sixtus mødet for at drøfte det med de andre fagområder og DOS.  
 

- MS. Dansk fraktur Database V2. RKKP har ikke godkendt ansøgning der er lavet af 
arbejdsgruppe under DOS. Arbejdsgruppen har valgt ikke at søge ny ansøgning til RKKP 
for nu. Arbejdsgruppen arbejder videre med lokal regional database i region syd som skal 

være testregion for mulig kommende database.  
 
- IB bede alle melde ud om de har tænkt sig at stille op i DOT bestyrelsen til November 

hvor alle er på valg. Hvis muligt at alle kan melde ud inden mødet i maj mdr.  
 

Referat af Ilija Ban. Deadline for indsigelser den 16.december 2022.  
_____________________________________________________________ 

 

 


