
REFERAT: DOS Kvalitetsudvalgsmøde  
Onsdag 19/9-18 kl. 10.00 til 14.30 på RH.  
 
Lokalitet: Mødet foregik på ort kir afd RH. Vært MM. 
 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden, valg af referent og dirigent (10.00-10.05) 
Afbud markeres med rødt. Til stede med grønt: Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder-
albue), Camilla Mersø CM (Børn), Mikkel Andersen MA (Ryg), Klaus Kirketerp-Møller KKM 
(DSOI) DSOI var repræsenteret af suppleant Hans Gottlieb HG, Annie Primdahl AP 
(Traume), Claus Emmeluth CE (hofte/knæ), Michael Mørk MM (Onkologi), Anders 
Lorentzen AL (Hånd), Lasse Danborg LD (Fod), Michael Ulrik MU (DOO), Per Hölmich PH 
(SAKS) 
 og Frank Damborg FD (Formand). 
 
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 (10.05-10.10) 
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat gældende mail og adresseliste. Denne blev igen 
sendt rundt og opdateret. Hvor muligt suppleret med suppleantnavne samt telefonnumre. 
 
3. Nyt fra fagområderne (10.10-11.00) 
Hvert fagområde informerede om større emner som aktuelt optager de enkelte 
fagområdebestyrelser. Specielt blev lagt 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 2018+2019+2020 (11.00-11.10) 
Fremadrettet er det planen at hvert af de faste udvalg arrangerer et symposium på hver 
kongres. Således også KU. 
 
2018: KU seminaret i 2018 er fastlagt til emnet ”Hvordan formidler du dit budskab”. Der 
er lavet oplæg til seminar: ”Fra Elevator Pitch til Professor Forelæsning. Hvordan afleverer 
man sit budskab?” (For baggrund se bilag 2 i referat fra KU møde 24/4-18). KK-M står 
fremadrettet for arrangementet. Punktet er prioriteret på kongressen i 2018 onsdag 
formiddag. KK-M står for kontakten til oplægsholderen, repræsenterer KU på selve dagen 
og præsenterer oplægget.  
 
2019: Der blev i april på KU mødet diskuteret flere forskellige mulige emner til KU 
seminar i 2019. Følgende emner blev diskuteres som mulig emner til 2019: 

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



Der var enighed om at satse på emne E) med følgende stikord: retningslinier, registre, 
journalopslag, oplister mv. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af LD, HG, AP og FD som endeligt afklarer 
emne, laver program og forestår dagen på vegne af KU i 2019.  

For feed-back sættes emnet løbende på KU dagsordenen.  

2020: Det blev 24/4-18  aftalt frem mod 2020 at planlægge 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. FD forestår dette. 

 
5. Korte Kliniske Retningslinier (KKR) (11.10-11.30) 
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 og 2019.  
 
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. På nuværende tidspunkt er vi således tæt på 
afrapportering for 2018, og emner til 2019 skal snart indhentes. 
I løbet af 2019 skal vi have set på denne skabelon igen, specielt mhbp 
godkendelsesproceduren. 
 
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: 
 
•5b.1Hoteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI) 
Udarbejdet af SAKS 
 
•5b.2Kirurgisk vs. ikke-kirurgisk behandling af proximale humerus frakturer  
Udarbejdet af Skulder-albue og DOT i samarbejde 
 
•5b.3K-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 var forud for dette møde 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”.  
 
Vedr 5b1 vender SAKS tilbage til FD med konklusion herpå. 
Vedr 5b2 har skulder albue og DOT gennemgået litteraturgennemgang. Instruksen er 
fortsat aktuel. Der er ikke behov for rettelser. Genudgives og gælder nu i 4 år. 
Vedr 5b3 Der er nedsat gruppe i DOT regi bestående af Hagen Schmall og Nanna Salling 
som har opstartet revision. Børneortopæderne kontaktes for deltager til arbejdsgruppen. 
 
5.C Kommende KKR i 2018 og 2019.  
2018: Som bilag 2 er indsat de 7 KKRér der aktuelt arbejdes med i 2018.  
Listen og præsentationsform gennemgås. Aktuelt pågår høringsrunde.  
2019: 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. 
Ila efteråret 2018 bedes fagområderne fastligge og indrapportere emner, udkast til pico, 
samt arbejdsgruppemedlemmer med kontaktdata til FD.  
Endelig deadline for nedsættelse af grupper er på KU møde 17/1-19, men om muligt 
gerne tilbagemelding før dette. 
 
PAUSE (11.30-12.00)  

 
6. Det Nationale Kvalitetsprogram (12.00-12.10) 
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 informeres om arbejdet i dette LKT. KU fungerer fortsat som 
”baggrundsgruppe” for FD ifbm LKT arbejde.  
Projektbeskrivelset: http://www.kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams/hoftenaere-
laarbensbrud. http://www.kvalitetsteams.dk/media/6738/projektbeskrivelse-lkt-
hoftenaere-laarbensbrud-februar-2018.pdf  
FD redegjorde for status på arbejdet. LKT vil blive emne for symposium i 2020 jvf pkt 4.  
  
7. ”pilotprojekt” Evaluering af NKR/KKR (12.10-12.40) 
KU har ”lovet” at gennemføre evaluering af KKR frem mod GF 2022. Dette formentligt vha. 
spørgeskema. Det er tidligere 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 på forårsmødet 2019 mhp at etablere spørgeskema som kan 
gennemføres forår 2020 og evt være klar til præsentation på DOS 2020.  
 



Aktuelt er det 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) 
AP redegør under dette punkt for hvor langt dette pilotprojekt er nået.  
AP og FD opgør materialet og fremligger resultat på mødet 17/1-19. 
 
8. Icloud/sikker IT (12.40-12.50) 
Informationspunkt. Der er kommet ny lovgivning omkring IT og sikker opbevaring af 
personhenførbare data. DOS arbejder på en ”Icloud” løsning som KU og KU medlemmer 
også vil blive tilbudt. 
 
9. Databaser (12.50-13.20) 
På mødet 24/4-18 var databaser på som diskussionspunkt. 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 tog 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? 
Emnet er indskrevet i strategiplanen og DOS vil, når muligt, arbejde for ovennævnte. 
 
I separat mail er første årsrapport fra Ortobasen rundsendt. Ortobasen er en ny klinisk 
kvalitetsdatabase, som indsamler PROM-data fra fod- og håndkirurgiske patienter, der er 
behandlet i ortopædkirurgisk speciallægepraksis. Michael Ulrik leverede kort oplæg om 
denne database som inspiration til de andre fagområder. 

10. DOS strategiplan (13.20-13.45) 
DOS bestyrelsen arbejder aktuelt på at udarbejde ny strategiplan. Denne er rundsendt i 
separat mail. Ordlyden vedr. KU er indsat som bilag 3. Kan vi genkende os selv i denne 
ordlyd, eller er der noget der skal korrigeres i kommende udgaver? Formuleringen findes 
OK. Ila 2019 vil KU dog arbejde med formuleringen af vedtægterne for KU. 
 
11. Kommende møder og emner(13.45-13.55) 
 
11.a Følgende mødetidspunkter blev fastlagt for 2019:  
Torsdag 17/1-19. Kl. 09.00 - 12.30. Mødet ligger placeret torsdag formiddag på DOS 
bestyrelsens ”uge 3 internat”. Efter mødet er der frokost og mulighed for at deltage i 
møde med DOS bestyrelsen og øvrige fagområder efter frokost.  
Øvrige møder i 2019 planlægges på følgende datoer og lokaliteter: 



Tirsdag 2/4-19. Kl. 13.00 - 18.00 Lokalitet? Rygcenter Middelfart med MA som vært? 
Torsdag 22/8-19. Kl. 10.00 - 14.30 Lokalitet/vært? Gentofte/AKS, RH/MM? 
OBS: Dette er alternative datoer ifht. tidligere foreslåede. Aktuelt vurderes ikke at være 
behov for at fastligge flere møder end ovennævnt i 2019. Ved ekstraaktivitet / behov 
planlægges evt. supplerende møder.  
 
KKR forløb planlagt til foråret 2019 startende med seminar i Nyborg mandag og tirsdag i 
uge 10 (4+5/3-2019).   
 
11.b Emner til kommende møder: 
A) Gennemgang af DOS vedtægter for KU. Sættes på som kort punkt 17/1 så gruppe kan 
nedsættes til at lave udkast til vedtægtsændring til mødet 2/4 
B) KU symposium 2019 ”ytringsfrihed”. Feed back fra arbejdsgruppe på dagsorden. 
C) Godkendelsesprocedurer og høringsprocedurer KKR 
D) Præsentation af KKR på hjemmesiden 
E) Spørgeskema om KKR. Indhente data vinter/forår 2020 og 2022 mhbp. præsentation af 
data på kongres 2020 og 2022. 
F) Opgørelse vedr. KKR på baggrund af instrukser om skulderfrakturer 
 
12. Evt/Buffer (13.55-14.00) 
Ingen punkter  
 
 
     Referat v/Frank Damborg  



BILAG 1: Medlemmer	af	Kvalitetsudvalget	2018	(Sidst	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  

Infektionskirurgi: Klaus Kirketerp-Møller kkm@dadlnet.dk 40199087.  
Suppleant: Hans Gottlieb hgottlieb73@gmail.com  
	

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; 
hgottlieb73@gmail.com   



Bilag	2		
KKR	2018	

7	KKR	gøres	fra	dato	og	frem	mod	generalforsamlingen	tilgængelige	for	gennemsyn	på	hjemmesiden,	forud	
for	endelig	godkendelse.	

De	7	nye	KKR	omhandler	følgende:	

1) Behandling	af	septisk	artrit	i	hofteleddet	hos	børn.	Udarbejdet	af	Dansk	Børneortopædisk	

Selskab	/	Danish	Paediatric	Orthopaedic	Society	(DPOS)	

2) Hvad	er	effekten	af	operativ	behandling	overfor	ikke-operativ	behandling	af	isolerede	

forskudte	olecranonfrakturer	hos	ældre	patienter	med	lavt	funktionsniveau?	Udarbejdet	

af	Dansk	Ortopædkirurgisk	Traumeselskab	(DOT)	og	Dansk	Selskab	for	Skulder	og	Albue	

Kirurgi	(DSSAK)	

3) Kontrol	af	tilfældigt	opdagede	benigne	enchondromer	hos	voksne.	Udarbejdet	af	
ortopædkirurgisk	Tumorsektion.	

4) Behandling	af	springfinger.	Udarbejdet	af	Dansk	Selskab	for	Håndkirurgi	og	Danske	
Ortopædkirurgers	Organisation	

5) Den	diagnostiske	sikkerhed	ved	måling	af	den	laterale	center	edge	vinkel	(Wibergs	CE-

vinkel).		Udarbejdet	af	Dansk	Selskab	for	Hofte-	og	Knæalloplastik	Kirurgi	(DSHK)	og	Dansk	

Selskab	for	Artroskopisk	Kirurgi	og	Sportstraumatologi	(SAKS).	

6) Bør	Chevron-osteotomi	fikseres	internt	med	skrue	eller	ikke	fikseres?	Udarbejdet	af	fod	

ankelkirurgisk	selskab.	

7) Short	Clinical	Guideline	for	the	treatment	of	patients	with	painful	low	energy	fractures	of	
the	spine	with	percutaneous	vertebroplasty/kyphoplasty.	Udarbejdet	af	Dansk	
rygkirurgisk	selskab	

	

Som	nævnt	er	disse	KKRér	allerede	godkendt	i	deres	respektive	fagområder,	men	skulle	man	have	en	
kommentar	kan	man	skrive	til	undertegnede	på:	frank.damborg@rsyd.dk.	Kommentarer	vil	så	blive	
formidlet	videre	til	forfattergrupperne	der	har	mulighed	for	at	rette	om	det	findes	indiceret.	Deadline	for	
kommentarer	er	5/10-18	hvorefter	”teksten	låses”.	

De	7	KKRér	vil	på	forskellig	vis	blive	præsenteret	på	DOS	kongressen.	Nogle	som	poster,	nogle	som	oral	
præsentation	i	de	videnskabelige	sessioner	og	nogle	til	møder	i	eget	fagområde.	

	

	

	



Oprindelige	arbejdsgrupper.		OBS	nr	2	er	ikke	blevet	færdig	til	høring/godkendelse.		

Derfor	kun	7	KKR	på	foregående	side.	

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		
	 	 	 	 	

	

	 	



Bilag	3.	Uddrag	fra	udkast	til	strategiplan:	
	

KVALITETSUDVALGET 

Indledning 
Kvalitetsudvalget består af 10 medlemmer: En formand og en repræsentant fra hvert af de ni 
fagområdeselskaber. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen. 

Mål 
Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre koordineringen mellem daglig klinisk praksis og nye videnskabelige 
resultater ved implementering af disse. Udvalget skal sikre synergi og sammenhængskraft indenfor 
fagområderne i DOS. 

Status 
Udvalget har følgende arbejdsopgaver: 

1. At støtte udarbejdelse af kliniske regningslinjer (KR): Såvel Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) 
som Korte Kliniske Retningslinjer (KKR).  

2. En støttende og rådgivende funktion i relation til de nationale kliniske databaser, de øvrige kliniske 
databaser og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). 

3. Kvalitetsudvalget koordinerer og sikrer erfaringsudveksling mellem fagområderne. 

Virkemidler 
1. Koordinering og erfaringsudveksling mellem fagområderne i relation til udarbejdelse af KR 
2. Udarbejdelse af skabelon og regelsæt i relation til udarbejdelse og revisionsproces for KKR 
3. Koordination af implementeringsprocessen i relation til KR  
4. Sikre det faglige indhold ved afrapportering fra de nationale kliniske databaser – bl.a. med fokus på 

begrænsninger. 
5. Støtte fremtidig udvidelse af de kliniske databaser med patient related outcome measures (PROM) 

Udvikling 
1. Implementering af ”DOS politik for ibrugtagning af nye behandlinger, implantater og andet medicinsk 

udstyr” 
2. prioritering af områder/emner, som fremadrettet bør reguleres med udarbejdelse af KKR.  
3. DOS skal arbejde for at medlemmerne sikrer, at man lever op til DDKM. 
4. DOS skal arbejde for at registreringspraksis til DDKM samt til de kliniske databaser er relevant og 

meningsfuld, og at meningsløs registrering og redundans undgås. 
5. Kvalitetsudvalget bør være proaktive deltagere i vurderingen af de data, der offentliggøres fra DDKM 

og de kliniske databaser 
 

 
	


