REFERAT: DOS Kvalitetsudvalgsmøde
28/9-17 kl. 10 til 14.00
Afholdt: Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup. Mødelokale, opgang 12. 4. sal.

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden, valg af referent og dirigent
Til stede: Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder), Camilla Mersø CM (suppleant Børn),
Mikkel Andersen MA (Ryg), Klaus Kirketerp-Møller KKM (DSOI), Ilija Ban IB (Traume),
Claus Emmeluth CE (hofte/knæ), Michael Mørk (Onkologi), Nis Nissen NN (Suppleant
SAKS), Anders Lorentzen AL (Hånd) og Frank Damborg (Formand).
Afbud: Lasse Danborg LD (Fod), Keld Daugbjerg KD (Børn), Michael Ulrik MU (DOO), Per
Hölmich (SAKS).
For fremadrettet at sikre tilstedeværelse af repræsentant fra flest mulige fagområder til
alle møder er fagområderne bedt udpege stedfortrædere for deres KU repræsentanter.
Således deltog CM og NN som suppleanter i dette møde.

2. Mail og adresseliste

Som bilag 1 nederst i teksten er indsat opdateret mail og adresseliste på
udvalgsmedlemmer. Denne blev sendt rundt og opdateret. Suppleret med suppleantnavne
samt telefonnumre.

3. Nyt fra fagområderne

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. FD berettede om aktuelle aktiviteter i DOS bestyrelsen.

4. KU symposium. DOS 2017+2018
Fremadrettet er det forventningen at hvert af de faste udvalg arrangerer et symposium på
hver kongres.
2017:
KU valgte på seneste møde at arbejde videre med arbejdstitlen ”Hvordan formidler du dit
budskab” til symposium 2017. Arrangørgruppe bestående af FD og KK-M endte op med
forslag til et seminar med titlen ”Fra Elevator Pitch til Professor Forelæsning.
Hvordan afleverer man sit budskab?”. Som Bilag 2 er vedlagt oplæg til seminaret. KU
er imidlertid blevet bedt om at varetage et symposium om ”det akutmedicinske speciale”
til DOS 2017. Et sådant er arrangeret. Som bilag 3 er program og tidspunkt for dette
symposium vedhæftet.

2018:
KU indstiller ovennævnte seminar fra bilag 2 til 2018. FD og KLK sender ansøgning til DOS
bestyrelsen. KU foreslår at dette symposium bliver det officielle KU symposium i 2018 og
at vi ikke byder ind på ”ekstrasymposium”. Til 2019 blev PROM eller LKT foreslået som
mulige emner.

12.00 til 12.30 Frokost
5. KKR
Der blev iværksat følgende 7 KKR forløb på internat 6-7/3 2017.

A) Traume/Skulder albue: Revision af clavikel NKR som er 4 år gammel. FÆRDIG
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. FÆRDIG.
C) DSOI: ”Mikrobiologisk prøvetagning ved mistanke om dyb implantat-relateret infektion”.
FÆRDIG
D) DOO: Deltager i nedennævnte G) ”Chevron” i samarbejde med Fod/Ankel. DESVÆRRE
IKKE FÆRDIG
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. BEGGE ER FÆRDIGE
G) Fod/Ankel: Chevron +/- skrue. DESVÆRRE IKKE FÆRDIG.
H) Skulder/Albue: Deltager i A) som ovennævnt samt I) nævnt herunder.
I) SAKS: ”Den lange bicepssene” DESVÆRRE IKKE FÆRDIG
J) Ryg: Indmelder ingen KKR i 2017 (Deltager i 2 KKR aktuelt)
K) Hånd: Indmelder ingen KKR i 2017
Der blev således opstartet 6 ”nye” KKR + 1 revision i 2017. 5 er blevet færdige til
godkendelse på GF. FD udsendte medio september medlemsbrev med link til de færdige
KKR.
Fremadrettet stiles fortsat mod 4-8 KKR årligt.
DOS bestyrelsen har bevilliget at der afholdes KKR forløb de næste 5 år.
Aktuelt vedr. 2018 er allerede booket mandag + tirsdag 5-6/3-18 i Nyborg.
KU diskuterede hvorvidt internatmodellen bør fastholdes. Der er stort flertal for at
fastholde aktuelle model de kommende år. Det blev argumenteret for dette.
Alle fagområder opfordres til snarest muligt at fastligge emner og nedsætte
arbejdsgrupper til KKR 2018. Indtil videre bedes fagområder indmelde
arbejdsgruppemedlemmer og foreløbige titler til FD pr 10/11-2017

I 2017 godkendes de 5 færdige KKR på GF. Fremadrettet er det DOS bestyrelsens ønske
at der etableres en anden ”godkendelsesproces”. Der blev gennemført diskussion af dette.
Vedhæftet som bilag 4 er udkast til årshjul samt fremtidig godkendelsesproces vedr. KKR.
Bilag 4 vil blive diskuteret på næste KU møde.
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.

6 Det Nationale Kvalitetsprogram og KU?

Den danske kvalitetsmodel er blevet afløst af "det nationale kvalitetsprogram". Man
fokusere på de 8 nationale kvalitetsmål. Der er etableret ”Lærings og kvalitetsteams” og
der etableres et ”Nationalt ledelsesprogram”. FD er blevet formand for LKT om +65 årige
med hoftefrakturer. Der informeres om dette på mødet. KU fungerer fremadrettet som
”baggrundsgruppe” for FD ifbm LKT arbejde.

7 Kommende møder og emner

I 2017 er kun planlagt 1 møde udover aktuelle: Mødet Fredag 15/12 fra 10 til 14 aflyses
idet der er planlagt KU møde på sixtus i uge 3 2018.
I 2018 planlægges møder på følgende vis:
I januar ifbm. DOS bestyrelsens internat: Torsdag 18/1-18. Tidspunkt følger. Formentligt
formiddag med efterfølgende frokost og mulighed for deltagelse i eftermiddagens møde.
Tirsdag 24/4-18. Møde på rygcenteret på Middelfart sgh. 13-17 med efterfølgende
middag. MA booker mødelokale. FD booker bord til middag.
Onsdag 19/9-18. 10-14.30. Gentofte. Vært: AKS
Der vurderes ikke at være behov for at fastligge flere møder i 2018? Ved ekstraaktivitet /
behov planlægges evt. supplerende møder.
KKR forløb planlægges igen foråret 2018. Startende med seminar i Nyborg 5-6/3-18.
På baggrund af diskussion på mødet blev det aftalt på næste møde at afsætte 1-1½ time
til diskussion af ”kvalitetsindikatorer” / specialeplanen / minimumsantal af indgreb mv.

8 Evt/Buffer
Mvh Frank Damborg

BILAG 1:
Medlemmer Kvalitetsudvalget 2017
Formand:
Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk 28823593
Ordinære medlemmer. De 9 fagområder samt privatpraktiserende:

Traumatologi: Ilija Ban: Ilija.ban@regionh.dk
Hofte- og knæalloplastikkirurgi: Claus Emmeluth: emmeluth@dlgmail.dk 29474354
Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi: Per Hölmich: Per Hölmich [holmich@webspeed.dk]
Suppleant: Nis Nissen nis.nissen@rsyd.dk

Håndkirurgi: Anders Lorentsen: anders.lorentsen@rsyd.dk. 40276896
Fod-ankel kirurgi: Lasse Danborg: Lasse.Danborg@regionh.dk
Skulder-albue kirurgi:
Anne Kathrine Belling Sørensen: Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk 23269988
Rygkirurgi: Mikkel Andersen: Mikkel.andersen2@rsyd.dk 40344069
Børneortopædi: Keld Daubjerg: Keld.Daubjerg@rsyd.dk
Suppleant: Camilla Mersø camillamersoe@regionh.dk 27129526
Ortopædisk onkologi: Michael Mørk Petersen: Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk

25458900 22400343

Praktiserende Ortopæder: Michael Ulrich: mu@ortoklinik.dk
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;
Lasse.Danborg@regionh.dk;

Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk;
Mikkel.andersen2@rsyd.dk; Keld.Daubjerg@rsyd.dk; Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk; kkm@dadlnet.dk;
mu@ortoklinik.dk; holmich@webspeed.dk; nis.nissen@rsyd.dk; camillamersoe@regionh.dk

Bilag 2 ”Beskrivelse” muligt symposium 2017
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 symposium om akutmedicin….
Det nye akutmedicinske speciale og samarbejdet med ortopædien…..
Torsdag 26/10 13.00 til 14.30
Ordstyrer Frank Damborg (FD)
13.00 til 13.05

Velkomst og perspektivering v FD

13.05 til 13.25

”Skæringsfladen” mellem ortopædkirurgi og akutmedicin.
Specifikt focus på A) Den ”traditionelle skadestue” og B)
traumemodtagelsen.
Focus på ”driften af afdeling”.
Hvordan ser jeg den ideelle situation?
Steen Larsen. Ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Århus

13.25 til 13.45

Hvordan ser/definerer DASEM sin egen rolle i forhold til ortopædien?
Hvordan ser jeg den ideelle situation?
Christian Skjærbæk. Ledende overlæge Akutafdelingen Randers

13.45 til 14.05

”Skæringsfladen” mellem ortopædkirurgi og akutmedicin.
Hvad forventes af ”ortopædkirurgen” i den fremtidige FAM.
Focus på ”klinikken”. Hvordan ser jeg den ideelle situation?
Søren W Rasmussen

14.05 til 14.25

Spørgsmål og diskussion

14.25 til 14.30

Afrunding v FD

Bilag 4: ”Årshjul” samt godkendelsesprocedure for KKR forløb 2018 til 2022
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
Det foreslås at vi de kommende 5 år gennemfører 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 (Seminardato er
allerede fastlagt).
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 præsenteres
som poster på DOS kongressen i udstillingsområdet. På generalforsamlingen godkendes årets KKR uden
diskussion idet denne forudsættes overstået under høringen.
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 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.
På baggrund af evalueringssymposium og spørgeskema beslutter DOS bestyrelsen ultimo 2022 om
man fortsat vil arbejde med KKR, eller om initiativet skal ophøre.

Frank Damborg
Formand Kvalitetsudvalget DOS

