
Referat: DOS Kvalitetsudvalgsmøde  
24/4-18 kl. 13.00 til 18.00 
Lokalitet: Rygcenteret. Middelfart sgh. Østre Hougvej 55. 5500 Middelfart. 
 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden, valg af referent og dirigent (13.00-13.10) 
Deltagere: Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder-albue), Camilla Mersø CM (Børn), Mikkel 
Andersen MA (Ryg), Klaus Kirketerp-Møller KKM (DSOI), Annie Primdahl AP (Traume), 
Claus Emmeluth CE (hofte/knæ), Michael Mørk MM (Onkologi), Anders Lorentzen AL 
(Hånd), og Frank Damborg FD (Formand). 
Afbud: Lasse Danborg LD (Fod), Michael Ulrik MU (DOO), Per Hölmich PH (SAKS) 
 
For fremadrettet at sikre tilstedeværelse af repræsentant fra flest mulige fagområder til 
alle møder er fagområderne opfordret til at udpege stedfortrædere for deres KU 
repræsentanter.  
  
2. Mail og adresseliste (13.10-13.15) 
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat mail og adresseliste. Denne blev sendt rundt og 
opdateret. Hvor muligt blev suppleret med suppleantnavne samt telefonnumre. 
 
3. Nyt fra fagområderne (13.15-14.15) 
Hvert fagområde informerede om større emner som aktuelt optager de enkelte 
fagområdebestyrelser. Specielt ligges vægt på emner der berører/kan berøre andre 
fagområder. Alle tilstedeværende fagområder beretter om deres aktuelle aktiviteter.  
FD berettede om aktuelle aktiviteter i DOS bestyrelsen. 
 
4. KU symposium. DOS 2018+2019 (14.15-14.30) 
Fremadrettet er det forventningen at hvert af de faste udvalg arrangerer et symposium på 
hver kongres. Således også KU. 
 
2018: KU seminaret i 2018 kommer til at handle om emnet ”Hvordan formidler du dit 
budskab”. Der er lavet oplæg til seminar: ”Fra Elevator Pitch til Professor Forelæsning. 
Hvordan afleverer man sit budskab?”bilag 2. Arrangørgruppen bestående af FD og KK-M 
har fremsendt ansøgning om midler til videnskabeligt udvalg. Det er meddelt at emnet er 
prioriteret på kongressen i 2018. Vi kender endnu ikke det præcise tidspunkt i 
programmet. FD afklarer dette. KK-M står for kontakten til oplægsholderen, repræsenterer 
KU på selve dagen og præsenterer oplægget. 
 
2019 og 2020: Der blev diskuteret flere forskellige mulige emner til KU seminar i 2019 
og 2020. Følgende emner er fortsat i spil til 2019: 

A) Kvalitetssikring og elektroniske patientjournaler, B) PROM, C) HEIBA, D) Registre eller 
E) ”Ytringsfrihed” 

Disse emner vil blive diskuteret på kommende møder for endeligt at afklare emne frem 
mod DOS kongressen i 2019. 



Det blev aftalt frem mod 2020 at arbejder frem mod et symposium omhandlende LKT om 
den + 65 årige med hoftenær fraktur. Inden kongressen i 2020 har der været afholdt 1 
lederseminar, 3 medarbejderseminarer og afslutningsevent i dette LKT. Der kan således 
planlægges symposium om det samlede forløb og resultater.  

 
5. Korte Kliniske Retningslinier (KKR) (14.30-15.15) 
Punktet om KKR inddeles i 3 dele: A) Arbejdsgang i DOS med KKR, B) Listen over tidligere 
KKR incl. snart ”uddaterede KKR”, C) Kommende KKR i 2018.  
 
5.A Arbejdsgang i DOS med KKR 
På DOS hjemmeside er nu placeret årshjul og metodebog for arbejdet med KKR: 
http://www.ortopaedi.dk/guidelines-2/korte-kliniske-retningslinjer/ 
Fremadrettet følges denne skabelon. Skabelonen blev diskuteret. Alle syntes at det nye 
forløb lyder lovende og bakker op om præsentation via såvel abstract som poster og oral 
præsentation. 
 
5.B Listen over tidligere KKR incl. snart ”uddaterede KKR” 
Via ovennævnte link kan man på DOS hjemmesiden se oversigt over tidligere udgivne 
KKR. I 2015 blev følgende 3 KKRér udgivet: 
 
•Hoteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI) 
Udarbejdet af SAKS 
 
•Kirurgisk vs. ikke-kirurgisk behandling af proximale humerus frakturer  
Udarbejdet af Skulder-albue og DOT i samarbejde 
 
•K-Tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn 
Bilag 1 Søgestrategi og søgestreng 
Bilag 2 Flowskema over litteraturudvælgelse 
Bilag 3 AMSTAR vurderinger 
Bilag 4 AGREE vurdering af AAOS guideline 2011 
Bilag 5 SoF tabel efter høring 
Udarbejdet af børneortopæder og DOT i samarbejde 
 
Jf. årshjulet vil disse efter 4 år (i 2019) blive forældede.  
Efter 3 år (i efteråret 2018) skal det besluttes om der skal opstartes revision. 
 
Involverede selskaber blev bedt afklare med deres bagland om ovennævnte KKRér skal 
revideres i KKR processen for 2019 eller om de til oktober 2019 blot skal udgå idet de har 
”udspillet deres rolle”. Tilbagemelding skal ske til KU på møde 19/9-18 på RH. 
 
5.C Kommende KKR i 2018.  
Aktuelt vedr. KKR forløbet i 2018 blev der mandag + tirsdag 5-6/3-18 i Nyborg afholdt 
KKR internat. Som bilag 3 er indsat programmet for årets internat. Som bilag 4 er indsat 



de endelige 8 KKR der aktuelt arbejdes med i 2018. Listen og status blev gennemgået. 
Indtil videre ser det ud som om alle KKRér er godt på vej. 
 
Fremadrettet er det aftalen at KKR sættes på KU dagsordenen som et fast punkt, således 
at vi løbende kommunikerer om mulige emner for kommende KKR og samarbejder om 
KKR mellem nabo-fagområder. 
 
PAUSE  

 
6. Det Nationale Kvalitetsprogram (15.15-15.30) 
Den danske kvalitetsmodel er blevet afløst af "det nationale kvalitetsprogram".  
http://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/det-nationale-kvalitetsprogram  
Man fokusere heri på de 8 nationale kvalitetsmål. Der er etableret ”Lærings og 
kvalitetsteams” og der etableres et ”Nationalt ledelsesprogram”.  
FD er formand for LKT om +65 årige med hoftefrakturer.  
http://www.kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams  
Der informeredes om dette på mødet. KU fungerer fortsat som ”baggrundsgruppe” for FD 
ifbm LKT arbejde. Forud for dette møde blev endelig projektbeskrivelse rudnsendt: 
http://www.kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams/hoftenaere-laarbensbrud 
http://www.kvalitetsteams.dk/media/6738/projektbeskrivelse-lkt-hoftenaere-laarbensbrud-
februar-2018.pdf  
  
7. ”Diskussionspunkter” (15.30-17.45) 
På KU mødet i januar aftalte vi at prioritere følgende emner: A) Evaluering af 
NKR/KKR/LKT, B) Databaser. Belyse problematikker. Lærer af hinanden og C) 
Journalopslag. Der var afsat ca. 45 min til hvert emne. 
 
7. A Evaluering af NKR/KKR/LKT (15.30-16.15) 
Kort mundtligt oplæg v FD. Redegørelse for hvordan evaluering aktuelt foregår samt hvad 
der fremadrettet er planlagt for at evaluere de enkelte elementer.  
KKR: KU har ”lovet” at gennemføre evaluering af KKR frem mod GF 2022. Dette 
formentligt vha. spørgeskema. Det blev foreslået at udvikle dette spørgeskema til 2020 
således at samme spørgeskemaundersøgelse kan gennemføres i såvel 2020 som 2022. 
Man vil så kunne monitorere en evt. udvikling blandt medlemmerne. Dette emne tages op 
igen senere. På den korte bane blev aftalt at Skulder-albue og traume med AP som 
tovholder søger at monitorere udbredelsen af: • ”Kirurgisk vs. ikke-kirurgisk behandling af 
proximale humerus frakturer” Ved at indhente instrukser fra de afdelinger i landet der 
behandler skulderfrakturer, og afklare om man kan genfinde anbefalingerne fra denne 
KKR i disse instrukser. Dette anses som et ”pilotprojekt” for at vurdere hvorvidt denne 
metode fremadrettet kan anvendes til at vurdere udbredelsen af KKRér, og endvidere vil 
resultatet kunne bruges for at vurdere hvorvidt ovennævnte KKR skal genudgives (jvf pkt 
5.B) 
NKR: Det blev diskuteret hvordan disse opdateres. Dette foregår via SST. Vedr. specifik 
evaluering af impact, brugen af disse og den kliniske relevans finder vi ikke at opgaven 



med at evaluere dette ligger i KU. Denne opgave bør varetages af SST. Fagområder eller 
specifikt interesserede grupper kan dog med fordel belyse ovennævnte yderligere. 
LKT: I protekollerne for alle LKT er lagt ind at effekten evalueres på slutseminaret for det 
enkelte LKT. Derudover har vi som nævnt under pkt 4 aftalt at afholde KU seminar i 2020 
der evaluerer på forløb og outcome af LKT om den + 65 årige med hoftenær fraktur. 
 
7.B Databaser (16.15-17.00) 
Diskussion hvor vi forsøgte at belyse problematikker. Lærer af hinanden. Hvilke databaser 
findes? Hvilke problemer er der aktuelt? Hvilke problemer vil opstå? Er der behov for 
indsats fra KU? Den overordnede konklusion blev at der er behov for ”datafangst” i langt 
højere grad end hidtil. Der er behov for journalsystemer der kan håndtere dette. 
Sådanne systemer prioriteres ikke aktuelt af sygehusejerne. 
FD tager dette emne med til DOS bestyrelsen. Dette mhbp. om DOS har mulighed for at 
påpege dette problem overfor beslutningstagerne? Dette enten via isoleret henvendelse 
fra DOS? Eller ved at løfte sagen via LVS eller kirurgisk forum?  
 
7.C Journalopslag (17.00-17.45) 
Der blev givet kort mundtligt oplæg v AKS. Hvilke problemer er der aktuelt? Hvilke 
problemer vil opstå? Hvilke forholdsregler kan man tage sig?  
AKS rundsender oplægget og artikler via maillisten. Jvf pkt 4 kunne dette være emne for 
kommende KU seminar (Evt. 2019) 
 
8. NKR (Ekstra punkt) 
FD fortalte om ansøgningsrunden for NKR i efteråret 2017, samt at der aktuelt er u-
udnyttede midler som kan ansøges. Man kan således fortsat søge om emner til NKR. 
Rygkirurgerne har arbejdet med forslag til NKR om vertebroplastik. MR undersøger hvor 
langt man er med dette? FD beretter at DOS og kar-kirurgerne i samarbejde arbejder på 
ansøgning om NKR om ”udredning af den iskemiske patient forud for en evt. amputation”. 
Fraset ovennævnte har ingen fagområder aktuelt intentioner om at ansøge om midler eller 
forslag til andre emner. 
 
9. Kommende møder og emner(17.45-17.55) 
Næste møde: Onsdag 19/9-18. 10-14.30.  
Mødet er flyttet fra Gentofte til RH. Vært: MM. Der vurderes aktuelt ikke at være behov for 
at fastligge flere møder end dette i 2018. Ved ekstraaktivitet / behov planlægges evt. 
supplerende møder.  
 
I 2019 planlægges følgende: 
Januar 2019. KU møde på Sixtus. Formentligt torsdag i uge 3 (17/1-19) 
Endvidere planlægges møder i april og september 2019. Mødekalender for 2019 
udarbejdes forud for KU mødet 19/9-18 og rundsendes med indkaldelsen. 
KKR forløb planlægges til foråret 2019 startende med seminar mandag og tirsdag i uge 10 
(4-5/3-2019)   
 
10. Evt/Buffer (17.55-18.00) 
Ingen punkter    Referat v/Frank Damborg  



BILAG 1: Medlemmer	af	Kvalitetsudvalget	2018	(opdateret	24/4-18)	
Formand: 

Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk 28823593 

Ordinære medlemmer. De 9 fagområder samt privatpraktiserende: 

Traumatologi: Annie Primdahl: primdahlowitz@hotmail.com tlf 24278979  

Suppleant: Ilija Ban: Ilija.ban@regionh.dk 26242662 

Hofte- og knæalloplastikkirurgi: Claus Emmeluth: emmeluth@dlgmail.dk 29474354 

Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi: Per Hölmich  [holmich@webspeed.dk] 20698069   

Suppleant: Nis Nissen nis.nissen@rsyd.dk  

Håndkirurgi: Anders Lorentsen: anders.lorentsen@rsyd.dk. 40276896 

Fod-ankel kirurgi: Lasse Danborg: ldanborg@hotmail.com  

Skulder-albue kirurgi: Anne Kathrine Belling Sørensen: Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk eller 

belling@dadlnet.dk  23269988. Arbejde 38673268 

Rygkirurgi: Mikkel Andersen: Mikkel.andersen2@rsyd.dk 40344069 

Børneortopædi: camilla Mersø: camilla.mersoe@regionh.dk 27129526 

Ortopædisk onkologi: Michael Mørk Petersen: Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk 35458900 

22400743 

Praktiserende Ortopæder: Michael Ulrich: mu@ortoklinik.dk 51882306  

Observatører: 

Infektionskirurgi: Klaus Kirketerp-Møller kkm@dadlnet.dk 40199087 
	

Mailliste:	

frank.damborg@rsyd.dk; Ilija.ban@regionh.dk; emmeluth@dlgmail.dk; anders.lorentsen@rsyd.dk; 
Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk; belling@dadlnet.dk; Mikkel.andersen2@rsyd.dk; 
Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk; kkm@dadlnet.dk; mu@ortoklinik.dk; holmich@webspeed.dk; 
nis.nissen@rsyd.dk; camilla.mersoe@regionh.dk; primdahlowitz@hotmail.com; ldanborg@hotmail.com   



Bilag 2 ”KU symposium” 2018 

Fra	Elevator	Pitch	til	Professor	Forelæsning.	Hvordan	afleverer	man	sit	budskab?	

Et 90 minutters oplæg om, hvordan man gennemskuer sit publikum, vinkler sit emne, udvælger sine 
budskaber og formulerer sig kort og præcist. Og sidst men ikke mindst, hvordan man forbereder sig selv på 
opgaven og sikrer, at man kan gennemføre sit oplæg på en rolig, sikker og fængende måde. Uanset om det 
drejer sig om et videnskabeligt foredrag på en international konference eller om et 5 minutters indlæg på 
morgenkonferencen. 

Oplægget vil være en blanding af teori og praktiske øvelser og vil være opbygget med netop de elementer, 
det perfekte oplæg bør indeholde. Det vil således både være en demonstration og en indføring i emnet.  

Oplæggets eksempler tager udgangspunkt i situationer, der er genkendelige i deltagernes professionelle 
virke, og personlige liv. Det er dog det faglige oplæg, der er omdrejningspunktet. Der udleveres materialer, 
som deltagerne skal bruge til de første trin i budskabsudviklingen og forberedelsen. De vil blive udformet 
således, at de også efterfølgende kan fungere som værktøj for udarbejdelse af ethvert fagligt oplæg.  

 

Programmet består af tre hovedbestanddele: 

 

Program 

Intro - Hvad skal vi, hvorfor og hvordan? 

1. Teori - Hvad skal der til for at få moderne mennesker til at til at høre efter? Hvem er mit publikum? 
Hvad vil de gerne høre? 

2. Budskabsudvikling - På baggrund af publikumsanalysen: Hvad er mit kernebudskab? Hvilke tre 
budskaber understøtter det? Hvordan kan jeg dokumentere/eksemplificere det? 

3. Forberedelse (øvelser) - Hvordan forbereder jeg mig? Og hvordan gør jeg det til en vane? Deltagerne 
holder minioplæg for hinanden, som vi løbende udbygger efterhånden som oplægget skrider frem. 
Hvordan forbereder man sig selv på oplægssituationen, som for mange er uvant og/eller ubehagelig? 
Konkrete tips og værktøjer. 

Afrunding - Hvad har vi lært? Afslutning. 

 

Prisen er inkl. materialer aftalt til 15.000 kr. 

 

Oplægsholder/ordstyrer:	Sune	Bjørnvig 

Deltagerantal: Principielt ingen øvre grænse. Der ønskes lokale til 75-100 

	

	 	



Bilag	3			
PROGRAM for KKR-seminar. Mandag 5.- tirsdag 6. marts 2018 
  
Mødested: ”Kursusstation Knudshoved”. Fyrvej 1 DK-5800 Nyborg. Tlf. 63312300 
 
Mandag den 05.03.: 
  
Kl. 12.00 – 13.00                Frokost 
  
Kl. 13.00- 13.15                 Velkomst/Frank Damborg (FD) 
 
Kl. 13.15- 14.00                 Baggrund KKR, opbygning, arbejdsgang, grupper/Nanna Salling (NS) 
                       
Kl. 14.00                             Teoretisk oplæg om PICO-spørgsmål/Stig Brorson (SB) 
                                            Faggrupper:  
                                            Udarbejdelse af PICO-spørgsmål 
                                            Fremlæggelse i plenum 
  
Kl. 14.45                             Søgning/Connie Skrubbeltrang (CS) 
                      Praktisk øvelse, hvert fagområde søger litteratur i relation til PICO-spørgsmål 
                                            OBS: SØRG FOR AT HAVE ADGANG TIL UNIVERSITETSBIBLIOTEK 

  
Kl. 15.15                             Pause 

  
Kl. 15.30                             Teoretisk oplæg om kvalitetsvurdering af litteraturen med omtale af 
                                            AGREE/AMSTAR/Risk of Bias/CS 
                                            Herefter praktisk øvelse i hvert fagområde/arbejdsgruppe 

  
Kl. 17.00 – 18.00                Fremlæggelse af dagens resultater i plenum 

  
Kl. 19.00                             Middag og hyggeligt samvær 

  
Tirsdag den 07.03.: 

  
Kl. 08.00                             Morgenmad 

  
Kl. 08.30                             Teoretisk gennemgang af Grade efterfulgt af praktisk arbejde med 
                                            Grade/SB 

  
Kl. 10.00                             Pause 

  
Kl. 10.15                             Teoretisk gennemgang, efterfulgt af praktiske øvelser med formulering 
                                            af anbefalinger indenfor de enkelte KKR/NS 

  
Kl. 11.00 – 12.00                Fremlæggelse af enkelte KKR’er med efterfølgende aftaler om det 
                                            videre arbejde/FD 

  
Kl. 12.00                             Frokost     
 
Kl. 13.00                             Afslutning 



Bilag	4		
KKR	grupper	og	deltagere	i	arbejdet	2018	

	

Opgave	 Fagområde	 KKR	titel	 navn	 E	mail	
”Vært”	 DOS	KU	formand	 	 Frank	Damborg	 Frank.damborg@rsyd.dk;		
Kursusleder	 DOS	 	 Nanna	Salling	 nannasalling@dadlnet.dk;		
Expert	 DOS	 	 Stig	Brorson	 sbror@regionsjaelland.dk;	

sbrorson@hotmail.com	
Expert	 Konsulent	 	 Connie	Skrubbeltrang	 cs@rn.dk;	
	 	 	 	 	
KKR	1	 Fod	 Chevron	 Jens	Johansen		 jenskjohansen@hotmail.com;		
	 Fod	 	 Lasse	Danborg	 Lasse.Danborg@regionh.dk;		
	 DOO	 	 Finn	Andersen-

Ranberg		
ranberg@ortopaed-sydfyn.dk;		

	 	 	 	 	
KKR	2	 Skulder	albue	 Den	lange	biceps	sene	 Anne	Kathrine	Belling	

Sørensen		
Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk;		

	 Skulder	albue	 	 Morten	Foverskov	 morten.foverskov.02@regionh.dk;		
	 Skulder	albue	 	 Jørgen	Friis	 Joergen.Friis@regionh.dk;		
	 Skulder	albue	 	 Annika	Winther	 	
	 	 	 	 	
KKR	3	 Skulder	albue	 Olecranon	 Anne	Kathrine	Belling	

Sørensen		
Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk			

	 DOT	 	 Liv	Vesterby	 livvesterby@hotmail.com;		
	 DOT	 	 Michael	Brix	 Michael.brix@rsyd.dk;		
	 	 	 	 	
KKR	4	 DSHK	 CE	vinkler	(Dysplasi)	 Stig Storgaard 

Jakobsen 	
STIG.JAKOBSEN@KI.AU.DK;		

	 DSHK	 	 Kjeld	Søballe	 Kjeld@soballe.com;		
	 SAKS	 	 Otto	Kraemer		 Otto.Kraemer@regionh.dk;		
	 SAKS	 	 Bjarne	Mygind-

Klavsen	
bjarmygi@rm.dk;		

	 	 	 	 	
KKR	5	 Tumor	 Udredning	af	

enchondromer.	
Bjarne	Hansen	 bjahanse@rm.dk;		

	 	 	 Kolja	Weber	 kolja.sebastian.weber.01@regionh.dk;		
	 	 	 	 	
KKR	6	 Børn	 septisk	artrit	hos	børn	 Martin	Gottliebsen	 martin.gottliebsen@gmail.com;		
	 Børn	 	 Camilla	Mersø	 camilla.mersoe@regionh.dk;		
	 	 	 	 	
KKR	7	 Hånd	 Springfinger	 Camilla	Ryge	 Camilla.ryge@regionh.dk		
	 DOO	 	 Michael	Ulrich	 mu@ortoklinik.dk  

	
	 	 	 	 	
KKR	8	 Ryg	 Vertebroplastik	 Rikke	Rousing	 Rikke.Rousing@rsyd.dk		
	 Ryg	 	 Carsten	Ernst	 	
	 Ryg	 	 Mikkel	Andersen	 Mikkel.andersen2@rsyd.dk		
	 	 	 	 	

	


