REFERAT: DOS Kvalitetsudvalgsmøde
3/4-17 kl. 10 til 14.
Afholdt i Ortopædkirurgisk konferencelokale. Kolding sygehus

1 Velkomst, præsentation, godkendelse af dagsorden, valg
af referent og dirigent (5 min 10.00 til 10.05)

Deltagere: Anne Kathrine Sørensen (Skulder), Keld Daubjerg (Børn), Mikkel Andersen
(Ryg), Klaus Kirketerp-Møller (DSOI) og Frank Damborg (Formand).
Afbud: liija ban (Traume), Claus Emmeluth (hofte/knæ), Lasse Danborg (Fod), Michael
Mørk (Onkologi), Michael Ulrick (DOO), Per Hölmich (SAKS) og Anders Lorentzen (Hånd).
For fremadrettet at sikre tilstedeværelse af repræsentant fra flest mulige fagområder til
alle møder bedes fagområderne udpege stedfortrædere for deres KU repræsentanter.
Endvidere lover FD at udmelde mødedatoer i bedst mulig tid.

2 Mail og adresseliste (5 min 10.05 til 10.10)

Som bilag 1 nederst i teksten er indsat opdateret mail og adresseliste på
udvalgsmedlemmerne. Denne blev sendt rundt og opdateret.

3 Nyt fra fagområderne (50 min 10.10 til 11.00)

Der afsættes på alle KU møder tid til at hvert fagområde informerer om større emner som
optager de enkelte bestyrelser. Specielt ligges vægt på emner der berører/kan berøre
andre fagområder. Alle tilstedeværende fagområder berettede om deres aktuelle
aktiviteter.

4 KU symposium på DOS 2017 (30 min 11.00 til 11.30)
Fremadrettet er det forventningen at hvert af de faste udvalg arrangerer et symposium på
hver kongres. 6 mulige emner blev diskuteret:
A) Brugen af PROM i hverdagen
B) Pressehåndtering. Feks. MoM og menisksagerne
C) Implementering af KKR og NKR
D) Kvalitetsdatabaser. Jens Winther Jensen blev nævnt som kontakt.
E) ”Shared decision making”
F) ”Hvordan formidler du dit budskab”
Efter diskussion valgte de tilstedeværende at arbejde videre med pkt F).
Arrangørgruppe består af FD og KK-M.

5 KKR (30 min 11.30 til 12.00)
Der er fra DOS bestyrelsen bevilliget midler til KKR forløb i 2017. Der er aktuelt iværksat
KKR forløb med opstart på internat 6-7/3 2017. Der er indmeldt 7 KKR i år.

A) Traume/Skulder albue: Revision af clavikel NKR som er 4 år gammel.
B) Børn: ”Distale Radius epifysiolyser”. Oprindeligt udmeldt med følgende 3 fokusområder 1)
Acceptable vinkler, 2) Tid fra fraktur til reposition og 3) outcome SH II/III/IV. Endeligt
PICO spørgsmål afventes.
C) DSOI: ”Mikrobiologisk prøvetagning ved mistanke om dyb implantat-relateret infektion”.
D) DOO: Deltager i nedennævnte G) ”Chevron” i samarbejde med Fod/Ankel.
E) Tumor: Indmelder ingen KKR i 2017
F) Knæ/Hofte: Indmelder 2 titler 1) Profylakse ved alloplastikker (Arbejdet med denne blev
opstartet i 2016, retningslinien er færdig men mangler høring) 2) Dysplasihofter;
periacetabulare osteotomier.
G) Fod/Ankel: Chevron +/- skrue.
H) Skulder/Albue: Deltager i A) som ovennævnt samt I) nævnt herunder.
I) SAKS: ”Den lange bicepssene”
J) Ryg: Indmelder ingen KKR i 2017 (Deltager i 2 KKR aktuelt)
K) Hånd: Indmelder ingen KKR i 2017
Ovennævnte betyder at der er opstartet 6 ”nye” KKR + 1 revision i 2017.
Under dette punkt blev redegjort for hvor langt grupperne er nået. Det er forventningen at
alle grupper kommer i ”mål”.
Fremadrettet stiles fortsat mod 4-8 KKR årligt.
FD har sendt ansøgning til DOS bestyrelsen om tilladelse til at afholde KKR forløb de
næste 5 år. Aktuelt vedr 2018 er allerede booket mandag + tirsdag 5-6/3-18 Haraldskær.

12.00 til 12.30 Frokost
6 Det Nationale Kvalitetsprogram og KU? (60 min 12.30 til
13.30)
Den danske kvalitetsmodel er blevet afløst af "det nationale kvalitetsprogram".
Man skal her fokusere på de nedennævnte 8 nationale kvalitetsmål.
Der etableres ”Lærings og kvalitetsteams” og der etableres et ”Nationalt ledelsesprogram”.
Hvordan skal KU fremadrettet beskæftige sig med dette emne?
Vi diskuterede emnet. Det er aftalt at alle researcher derhjemme hvordan
”kvalitetsprogrammet” anvendes i afdelingen. Igen på næste møde diskuteres emnet.

7 Årshjul og logistik (15 min 13.30 til 13.45)
"Årshjul". Der vil, i udgangspunktet, blive planlagt 4 årlige KU møde.
I 2017 er planlagt på følgende vis: I januar ifbm. DOS bestyrelsens internat, samt i april,
september og december. Ved ekstraaktivitet / behov planlægges evt. supplerende møder.
KKR forløb planlægges igen foråret 2018. Startende med seminar 5-6/3-18.
Konkrete datoer 2017:
Mandag 25/9 10 til 14 Gentofte sgh. En del er forhindret. Alternativ 26-28/9 eller 2-4/10
(FD rundsender doodle)
Fredag 15/12 10 til 14 Vært efterlyses?

9 Evt/Buffer

(15 min 13.45 til 14.00)
Referent Frank Damborg

BILAG 1:
Medlemmer Kvalitetsudvalget 2017
Formand:
Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk

Ordinære medlemmer. De 9 fagområder samt privatpraktiserende:

Traumatologi: Ilija Ban: Ilija.ban@regionh.dk
Hofte- og knæalloplastikkirurgi: Claus Emmeluth: emmeluth@dlgmail.dk
Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi: Per Hölmich: Per Hölmich [holmich@webspeed.dk]

Håndkirurgi: Anders Lorentsen: anders.lorentsen@rsyd.dk.
Fod-ankel kirurgi: Lasse Danborg: Lasse.Danborg@regionh.dk
Skulder-albue kirurgi:
Anne Kathrine Belling Sørensen: Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk
Rygkirurgi: Mikkel Andersen: Mikkel.andersen2@rsyd.dk
Børneortopædi: Keld Daubjerg: Keld.Daubjerg@rsyd.dk
Ortopædisk onkologi: Michael Mørk Petersen: Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk
Praktiserende Ortopæder: Michael Ulrich: mu@ortoklinik.dk

Observatører:
Infektionskirurgi:
Klaus Kirketerp-Møller kkm@dadlnet.dk

Mailliste:
frank.damborg@rsyd.dk; Ilija.ban@regionh.dk; emmeluth@dlgmail.dk; anders.lorentsen@rsyd.dk;

Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk;
Mikkel.andersen2@rsyd.dk; Keld.Daubjerg@rsyd.dk; Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk; kkm@dadlnet.dk;
Lasse.Danborg@regionh.dk;

mu@ortoklinik.dk; holmich@webspeed.dk

