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BAGGRUND
Der har indenfor det ortopædkirurgiske område traditionelt været stor interesse for kvalitetsarbejde.
Selskabet var således blandt de første, der tog initiativ til at etablere landsdækkende kvalitetsdatabaser
(Dansk Hoftealloplastik Register). Der er siden etableret lignende databaser, der dækker andre områder af
faget. Der er på sygehusejernes initiativ etableret andre kvalitetsdatabaser (NIP). Sundhedsstyrelsen har
taget initiativ til at der udarbejdes landsdækkende kliniske retningslinjer. Disse udvikles i de videnskabelige
selskabers regi. DOS har fra første færd været en aktiv medspiller i ovennævnte kvalitetsarbejde.
På sigt er det væsentligt at sikre i størst muligt omfang at gennemføre evidensbaseret behandling. Dette
sikre vi, i første omgang, ved at understøtte forskning indenfor det ortopædkirurgiske område. Men
derefter opstår der et behov for fortolkning af det videnskabelige arbejde, og en omsætning af det
videnskabelige arbejde til daglig klinik.
DOS har hidtil valgt at satse på de ”korte kliniske retningslinier”. Dette er retningslinier der har til formål at
besvare et enkelt eller 2 specifikke spørgsmål om en given behandling. Retningslinien beskriver herefter
hvordan man med fordel kan forholde sig i en given situation. På DOS´s hjemmeside ligger under
fanebladet ”guidelines” de aktuelt gældende KKRér tilgængelige.
Hvis man på sigt skal sikre effektive arbejdsgrupper til årligt at arbejde med KKR, er det vigtigt at
fagområderne på forhånd er klar over hvilken støtte arbejdsgruppemedlemmer kan forvente i forhold til
arbejdet med KKR.
Det er endvidere vigtigt at etablere forståelse blandt vore kolleger for at vi i DOS er nødsaget til samlet at
dokumentere vort arbejde.
Det bedste værktøj vi aktuelt har til rådighed til dette formål er de korte kliniske retningslinier.
På sigt er det målet at hvis man i et fagområde, eller 2 fagområder imellem, har en tvist om et specifikt
spørgsmål så anvender man den ”korte kliniske retningslinie” til at besvare dette spørgsmål.
UDMØNTNING og TIDSHORISONT
De kommende 5 år (2018-2022) gennemføres følgende ”årshjul” vedr. KKR.
Sensommer:
Fagområderne varsles om det kommende års KKR forløb. De bedes påbegynde diskussion af emner samt
nedsætte arbejdsgrupper
Oktober:
På DOS kongressen vedtages det forrige års KKRér og på kongressen udmeldes igen oplysninger om det
kommende års KKR forløb. Det er stadigt muligt at indmelde titler og arbejdsgruppemedlemmer.
November-December:
Inden jul indmeldes endelige titler, udkast til PICO spørgsmål og arbejdsgruppemedlemmer fra fagområder
til KU. Det er muligt for 2 eller flere fagområder at samarbejde om samme KKR.

Januar:
Bindende tilmelding til arbejdsgrupper fra fagområder senest på sixtusmødet (traditionelt placeret i uge 3).
Januar-februar:
Arbejdsgrupper modtager informationsmateriale, baggrundsmateriale mv fra undervisergruppen fra KKR
seminaret og kan påbegynde ”forarbejde”, litteratursøgning mv.
Marts:
Mandag + tirsdag i uge 10 afholdes KKR seminar. Arbejdsgrupperne forsynes med nødvenlig viden og
uddannelse til at kunne udfærdige KKR. Alle arbejdsgrupper tildeles kontaktperson fra undervisergruppen.
Juni-juli:
KKR sendes til høring i eget fagområde.
September-oktober:
KKR ligges på DOS hjemmeside til høring/kommentering forud for GF. Fagområderne varsles om det
kommende års KKR forløb. De bedes påbegynde diskussion af emner samt nedsætte arbejdsgrupper
GODKENDELSE
Efter ovennævnte høring i eget fagområde i juni-juli ligges KKR på DOS hjemmeside i september-oktober.
Høringen afsluttes 14 dage før DOS kongressen. Høringssvar mv. indkooporeres og final udgave godkendes
formelt af DOS bestyrelsen på bestyrelsesmøde dagen før DOS kongressen.
De færdige KKRér præsenteres som poster på DOS kongressen i udstillingsområdet.
EVALUERING
Det vurderes ikke muligt at evaluere på effekten af KKR efter et enkelt eller 2 år. Det forventes at kræve tid
at ændre medlemmernes holdning til denne form for kvalitetsarbejde.
En KKR er gældende i 4 år. Efter 3 år vil man bliver bedt iværksætte en gennemgang mhbp. revision, således
at en KKR efter 4 år enten revideres eller slettes.
Succeskriterier:
-

Det er målet at der årligt produceres 4-8 KKR om relevante emner.
Det er målet at alle fagområder ila. de kommende 5 år har produceret mindst én KKR.
Det er målet at opnå ”bred accept” af KKR konceptet over de kommende 5 år.

Evaluering:
-

-

På DOS kongressen 2022 arrangere KU et KKR-evalueringssymposium
I foråret 2022 arrangere KU et spørgeskema blandt medlemmerne til evaluering af de forløbne år
med KKR forløb. Resultatet af spørgeskamaet indkooporeres i ovennævnte KKRevalueringssymposium
På baggrund af evalueringssymposium og spørgeskema beslutter DOS bestyrelsen ultimo 2022 om
man fortsat vil arbejde med KKR, eller om initiativet skal ophøre.

