
Referat DOS Kvalitetsudvalgsmøde  
Torsdag 22/8-19. Kl. 10.00 - 14.30 Gentofte 
 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden, valg af referent og dirigent (10.00-10.05) 
Til stede: Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder-albue), Annie Primdahl AP (Traume), 
Thomas Lind TL (hofte/knæ), Per Hölmich PH (SAKS), Klaus Kirketerp-Møller KKM (DSOI), 
Mostafa Benyahia MB (Fod), Lars Vadstrup (Suppleant for AL Hånd), Kolja weber 
(Suppleant for MM Onkologi) og Frank Damborg FD (Formand). 
 
Afbud: Camilla Mersø CM (Børn), Mikkel Andersen MA (Ryg), Michael Mørk MM (Onkologi), 
Anders Lorentzen AL (Hånd), Michael Ulrik MU (DOO), 
 
For at sikre tilstedeværelse af repræsentant fra flest mulige fagområder til alle møder er 
fagområderne opfordret til at udpege stedfortrædere for deres KU repræsentanter, og om 
muligt sende suppleanter ved forfald.  
  
2. Mail og adresseliste (10.05-10.10) 
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat gældende mail og adresseliste. Denne blev sendt 
rundt og opdateret. Hvor muligt suppleres 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 der lagt vægt på emner der berører/kan berøre andre 
fagområder.  
 
4. KU symposier. DOS 2019+2020+2021+2022 (11.00-11.15) 
Alle faste udvalg arrangerer et symposium på hver kongres. Således også KU. 
 
2019: Det blev i september på KU møde fastlagt at vi fra KU i 2019 arbejder på at 
arrangere et symposium med arbejdstitlen: ”Ytringsfrihed”. Opgaven med seminaret ligger 
primært ved AKS der koordinerer med FD. For feed-back var emnet igen på dagsordenen. 

OPSLAG:  
Torsdag den 24. oktober kl. 13.30-15.00 i Vingsted, Vejle.   
Kvalitetsudvalgets symposium: 
  
 "Rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed" v. højesteretsdommer Jens Peter 
Christensen 
  
Der vil være oplæg og mulighed for at få svar på spørgsmål og bekymringer. 
  
Jens Peter Christensen er dr.jur. og tidligere juraprofessor ved Aarhus Universitet. 
Han har siden 2006 været højesteretsdommer.  
Han har været formand for de to udvalg, der har afgivet betænkning om offentligt 
ansattes ytringsfrihed: Betænkning nr. 1462/2006 om "Ytringsfrihed og meddeleret" 



og betænkning nr. 1553/2015 om "Offentligt ansattes ytringsfrihed og 
whistleblowerordninger". 
  
2020: Det er allerede aftalt i 2020 at afholde et symposium omhandlende LKT om den 
plus 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. 

2021: Emne ligger stadig ”frit”. Der er, indtil videre, foreslået ”PROM” og ”Frihed til 
publicering af forskningsdata” som arbejdstitler. Ingen har endnu meldt sig som 
”tovholder”. 

2022: Evaluering af KKR forløb efter 5 år. Dette emne ligger fast jf. KKR årshjul og 
”bevilling” til KKR fra DOS bestyrelsen. 

 
5. Korte Kliniske Retningslinier (KKR) (11.15-12.00) 
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 2019-2020.  
 
5.A Arbejdsgang i DOS med KKR (11.15-11.20) 
På DOS hjemmeside findes årshjul og ”kogebog” for arbejdet med KKR: 
http://www.ortopaedi.dk/guidelines-2/korte-kliniske-retningslinjer/.  
Processen i 2018 forløb rigtigt fint, men der var behov for justering af høringsproces. 
Hvorfor vi vedtog nyt årshjul med ny godkendelsesprocedure (Se hjemmeside og tidligere 
referater). Det er vigtigt fremadrettet at alle der indstilles til KKR arbejdsgrupper kender til 
ovennævnte. 
 
5.B Listen over tidligere KKR incl. snart ”uddaterede KKR” (11.20-11.30) 
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. Disse 3 KKR er blevet revideret i 
år og er aktuelt i høring. 
 
Via ovennævnte link kan man, som ovennævnt, på DOS hjemmesiden se oversigt over 
tidligere udgivne KKR.  
 
I 2016 blev følgende 6 KKRér udgivet: 
 
•Kirurgisk eller ikke-kirurgisk behandling af akut AC-leds luksation 
•Belastet eller ubelastet røntgen ved Hallux valguskirurgi/forfodkirurgi 
•Kort Klinisk Retningslinie vedrørende osteosyntese af ustabile pertrochantære frakturer 
med marvsøm 
•Måling af Intermetatarsalvinkel-1 (IM-1) 
•Subcutane Abscesser 
•Kort klinisk retningslinie (KKR) vedrørende valget mellem natkorset eller døgnkorset ved 
adolescente idiopatiske scolioser 
  
Disse KKRér er aktuelt gældende til og med DOS kongressen 2020.  
I efteråret 2019 skal det afgøres om der skal opstartes revision i foråret 2020, eller om 
retningslinierne udgår efter 4 år.  
Fagområderne bedes afklare dette og melde tilbage senest på mødet 16/1-20.  
 
5.C Kommende KKR i 2019 og 2020. (11.30-12.00)  
KKR sættes fremadrettet 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. 
Hvis man vil indmelde en KKR gør man det altid ved brug af følgende skema: 
	
EMNE:	arbejdstitel	skrives	her	
PICO:	Evt	forslag	til	PICO	spgl	
Ansvarligt	fagområde	1:	
Ansvarligt	fagområde	2:	(hvis	flere)	
	
Deltager	 Tilhører	fagområde	 E	mail	
	 	 	
 
KKR	arbejdsgruppe	2019	

Som bilag 2 er indsat de aktuelle 8 KKR titler der aktuelt ligger til høring på hjemmesiden. 

KKR	arbejdsgruppe	2020	

Ila efteråret 2019 bliver fagområderne igen bedt fastligge og indrapportere emner, udkast 
til PICO, samt arbejdsgruppemedlemmer med kontaktdata til FD. 
Herunder også stillingtagen til revision af KKRér fra 2016 ila foråret 2020. 



Endelig deadline for nedsættelse af grupper til 2020 er på KU møde 16/1-20. 
Alle er bedt om at indmelde grupper i ovennævnte form. 
 
PAUSE (12.00-12.45)  

 
6. Det Nationale Kvalitetsprogram (12.45 – 12.50) 
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 på mødet kort 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  
Afslutningsevent for dette LKT afholdes 2/6-2020. Arbejdet med LKT, som eksempel på 
kvalitetsarbejde, vil blive emne for KU-symposium i 2020 jf. pkt. 4.  
  
7. Evaluering af NKR/KKR (12.50-13.50) 
KU har ”lovet” at gennemføre evaluering af KKR frem mod GF 2022 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. FD og AP har påtaget sig denne 
opgave.  Punktet om evaluering af NKR/KKR blev kort diskuteret mhbp. ”brainstorm” og 
input til emner og spørgsmål til spørgeskema. Der indkom mange gode ideer. Udover 
spørgeskema er det blevet foreslået: a) at lade afdelingerne selv gennemgå nogle 
patientgrupper for at kontrollere om KKRér overholdes, b) ”adherence to guidelines”, c) at 
gentage prox. Humerus survey om 1-2 år, d) at tilskrive alle respondenter fra prox hum 
survey med resultat (FD og AP gør dette). FD+AP laver oplæg om evaluering til næste 
møde.  
 
8. Cloud-drive/sikker IT (13.50-13.55) 
Informationspunkt. Der er, som tidligere meddelt, kommet ny lovgivning omkring IT og 
sikker opbevaring af personhenførbare data. DOS bestyrelsen er opstartet med brug af 
”Cloud-drive” løsning som KU og KU medlemmer også på sigt vil blive tilbudt. 
Punktet er sat på dette møde for at sikre videreformidling af ny viden om emnet. 
Det er forventningen at KU inden længe også kobles på cloud-drive.  
Fremadrettet sættes dette emne på ”to do” listen. 
 
9. DOS Vedtægter om KU + strategiplan (13.55-14.00) 
Informationspunkt: 
Da KU på et tidligere tidspunkt diskuterede strategiplan samt DOS vedtægter og KU 
kommisorium talte vi om at vi ila 2019 i KU skulle se på formuleringen af vedtægterne for 
KU. Dette punkt blev derfor prioriteret på april-mødet.  



Som bilag 3. er indsat ordlyden af omtalen af KU i strategiplanen. På følgende link: 
https://www.ortopaedi.dk/om-dos/vedtaegter/ finder man DOS vedtægterne hvor man 
under §13 stk 3 finder følgende pasus om KU: 

 

Stk. 3, Kvalitetsudvalg 

Udvalgets opgave er at sikre at videnskabelig viden implementeres i den daglige kliniske praksis. Udvalget 

er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde kliniske vejledninger, referenceprogrammer m.v. Udvalget skal 

sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem fagområderne inden for det ortopædkirurgiske speciale, 

herunder DOO (Danske Ortopæders Organisation) og mellem de kliniske databaser inden for specialet, 

ligesom udvalget efter aftale med bestyrelsen kan tage initiativ til samarbejde med aktører inden for 

kvalitetsområdet, herunder patientorganisationer. 

Udvalget består af formand og en repræsentant for hvert af de af generalforsamlingen anerkendte 

fagområder indenfor det ortopædkirurgiske speciale samt en repræsentant for DOO. Udvalgets formand er 

medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen j.f. § 5. 

De af generalforsamlingen anerkendte fagområder udpeger hver ét medlem til udvalget. Medlemmerne har 

en funktionstid på 3 år og kan genudpeges én gang. Ved udpegelsen skal det i videst muligt omfang sikres, 

at medlemmerne også kan repræsentere databaserne inden for fagområdet. 

 
Det bemærkes således at der er en fejl i ”strategiplanens formulering” (markeret med rødt 
i bilag 3) omkring medlemmerne i KU. Dette idet DOO ifølge ovennævnte vedtægter 
(ligeledes markeret med rødt) er fuldgyldige medlemmer.  
Efter mødet 2/4 rettede FD henvendelse til DOS for rettelse af ordlyden i strategiplanen. 
Dette er nu gennemført. Punktet var blot på dagsordenen på dette møde for at melde 
konsekvens tilbage. 
 
 
 
10. Mulighed for oversættelse af én eller flere KKR? (14.00-14.20) 
Fra EFORT har DOS fået en henvendelse om hvorvidt vi har eksempler på KKRér der 
kunne oversættes og gøres tilgængelige i andre lande. DOS har bedt forfattergruppen bag 
”olecranonfraktur”-KKR’en overveje om de vil oversætte deres som et ”eksempel” til 
EFORT. De oversatte KKR’er vil efterfølgende blive sendt til EFORT som eksempel på 
”kvalitetsarbejde” i small scale. Potientielt outcome er uvist? Men der er mulighed for at 
blive involveret i internationalt arbejde. 
 
 
 



 
11. Kommende møder og emner(14.20-14.25) 
 
11.a Følgende mødetidspunkter er fastlagt for 2019 og 2020:  
 
Torsdag 16/1-20. Kl. 9.00 – 12.15 Lokalitet: Sixtus Middelfart. Efterfølgende inviteres til 
frokost 12.15 til 13.00 og møde med DOS bestyrelsen 13.00 -15.00 (Særskilt invitation 
udsendes fra DOS) 
 
KKR forløb opstarter igen i foråret 2020. Startende med seminar i Nyborg mandag og 
tirsdag i uge 10 (2+3/3-2020). 
 
Endvidere placeres i 2020 et møde i april/maj og et møde ila september. Datoer udsendes 
sammen med indkaldelse til januar mødet. Aktuelt vurderes der ikke at være behov for at 
fastlægge flere møder end ovennævnt i 2020. Ved ekstraaktivitet / behov planlægges evt. 
supplerende møder.  
 
 
11.b ”Huskeliste” Emner til kommende møder: 
Her føres liste over emner vi skal huske til kommende møder: 
A) KKR forløb og titler sættes på alle møder fremadrettet jf. årshjul. 
B) Spørgeskema om KKR. Indhente data vinter/forår 2020 og 2022 mhbp. præsentation af 
data på kongres 2022.  
C) Cloud drive 
 
12. Evt/Buffer (14.25-14.30) 
Ingen punkter 
 
     Referat v/Frank Damborg  



BILAG 1: Medlemmer	af	Kvalitetsudvalget	2018	(Sidst	opdateret	2/4-19)	
 

Formand: Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk tlf: 28823593 

 

Medlemmer. De 9 fagområder samt privatpraktiserende: 

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

Suppleant: Ilija Ban: Ilija.ban@regionh.dk tlf: 26242662 eller Pernille Bovbjerg: bovbjergen@hotmail.com   

Hofte- og knæalloplastikkirurgi: Thomas Lind Thomas.Lind@regionh.dk 

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

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

Suppleant: Lars Vadstrup: lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk  

Fod-ankel kirurgi: Mostafa Benyahia: mostafa@dadlnet.dk  

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

belling@dadlnet.dk  Tlf: 23269988/38673268 

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

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

Ortopædisk onkologi: Michael Mørk Petersen: Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk 35458900/22400743 

Suppleant: kolja Weber: Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk  

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

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

Mailliste:	

frank.damborg@rsyd.dk;	primdahlowitz@hotmail.com; Thomas.Lind@regionh.dk; holmich@webspeed.dk 
anders.lorentsen@rsyd.dk; mostafa@dadlnet.dk; Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk; 
belling@dadlnet.dk; Mikkel.andersen2@rsyd.dk;	camilla.mersoe@regionh.dk; 
Michael.Moerk.Petersen@regionh.dk; kkm@dadlnet.dk; mu@ortoklinik.dk 

hgottlieb73@gmail.com; Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk; bovbjergen@hotmail.com;	
Ilija.ban@regionh.dk; hgottlieb73@gmail.com; lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk  



Bilag	2:	De	8	KKRér	der	aktuelt	er	i	høring	

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI) – opdatering af 

KKR fra 2015 

Kirurgisk behandling overfor ikke-kirurgisk behandling af displacerede proksimale humerusfrakturer 

hos ældre 

Operativ behandling af displacerede, intraartikulære calcaneus frakturer hos voksne 

Tenodese eller tenotomi af caput longum m. bicipitis brachii 

Akut ruptur af den lange bicepssene: Konservativ eller operativ behandling? 

Har typen af genoptræning efter bakteriel knæartrit indflydelse på knæfunktionen, og må patienterne 

vægtbelaste knæleddet? 

Kan man stille diagnosen bakteriel knæleds artrit alene ud fra et ledleucocyttal på over 50.000/µL? 

K-tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn – Opdatering af 

KKR fra 2015 

	

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 
 

 
	


