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KOMPLIKATIONER VED ANKEL 
FRAKTURER 

Forebyggelse og håndtering 
I 2016 afholder vi DOTs første årsmøde, hvor vi med emnet ”KOMPLIKATIONER VED 
ANKEL FRAKTURER” sætter fokus på komplikationer og særlige forhold hos patienter 
med denne hyppigt forekommende frakturtype. 

Vi har inviteret en række internationale og nationale foredragsholdere, som vil 
belyse emnet bredt. 

Årsmødet vil være opbygget af korte ekspert indlæg, difficult case discussions, 
expert meet expert, diskussioner i mindre grupper, workshops og udstilling. Der er 
mulighed for indsendelse af frie foredrag og cases. De bedes venligst sendt til 
michael.brix@rsyd.dk 

 

mailto:michael.brix@rsyd.dk


FAKULTETET 

Mikko Ovaska, MD, PhD, Helsinki University Hospital 

Hagen Schmal, Dr. Med, Professor Odense University Hospital 

Timothy O. White, MD, FRCS (Orth); The Royal Infirmary of Edinburgh 

Johnny Frøkjær, Odense Universitetshospital 

Morten Schultz Larsen, Odense Universitetshospital 

Lasse Bayer, Nordsjællands Hospital 

Endvidere repræsenterer foredragsholderne flere danske hospitaler og Dansk Fod-
og Ankelkirurgisk Selskab. 

 

EKSEMPLER PÅ EMNER 

AO versus Wiberg-Cedell 

Extern fiksation – Hvem, hvornår og hvordan? 

Bagre adgang: Fordele og ulemper 

Flowtron: Virker det? Nyeste evidens og pågående studier 

Fibula: Korrekt længde og rotation. Pearls and pitfalls 

Fibulamarvsøm: Har det en plads? 

Den inficerede ankel: What to do? 

Havareret osteosyntese: Udredning, reoperation og timing 

Den åbne ankel fraktur: Behandlingsplan 

Ankel frakturer hos diabetikere og rheumatikere: Teknik og behandlingsregimer 



 

TILMELDING 

Tilmelding elektronisk her på DOTs hjemmeside, hvor det endelige program 
annonceres. 

Indbetaling vha indsættelse på Danske bank 1551 60086931. Anfør dit navn ved 
overførsel.  

Sidste tilmelding: 5. Januar 2016 på DOTs hjemmeside 

 

Fuld forplejning, kursusmiddag incl drikkevarer, live musik med ”Rolling Bones” og 
overnatning: 2.395 kr 

Pris excl overnatning: 1.805 kr 

Pris excl overnatning og kursusmiddag: 1.595 kr 

Max 100 deltagere. Ved overtegning prioriteres DOT medlemmer. 

Her vil være noget at hente for både den yngre læge og den erfarne specialist, 
både i teori og praksis. Vi håber, at mange gode kolleger vil bidrage til et godt 
årsmøde, både fagligt og socialt. 

 

SES VI TIL DOTs ÅRSMØDE 2016? DET TROR JEG NOK VI GØR! 


