Aflyst: DOS Kvalitetsudvalgsmøde
Onsdag 21/4-21. Kl. 10.00 -15.00 Lokalitet: Ort kir afd Kolding.

OBS: Dette møde er aflyst pga. coronasituationen. Nærværende sammenfatning er
rundsendt til alle medlemmer af kvalitetsudvalget til information. Denne
sammenfatning gøres endvidere tilgængelig på DOS hjemmesiden under ”KU
referater” på datoen 21/4-21
1. Inviterede til det aflyste møde
Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder-albue), Pernille Bovbjerg PB (Traume), Anders
Boesen AB (SAKS), Christen Ravn CR (DSOI), Kolja Weber KW (Onkologi), Thomas Lind TL
(hofte/knæ), Mostafa Benyahia MB (Fod), Camilla Mersø CM (Børn), Anders Lorentzen AL
(Hånd), Anders Lamberg AL (DOO), Mikkel Andersen MA (Ryg) og Frank Damborg FD
(Formand).
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
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat mail og adresseliste. Denne er nyligt opdateret.
Rettelser kan tilsendes FD.
3. Nyt fra fagområderne
Der var denne dag afsat tid til at gennemgå om der er nyt fra fagområderne. Der
reserveres god tid til punktet på mødet 6/10-21 (Gentofte. AKS vært).
4. KU symposier. DOS 2021+2022+2023
Alle faste udvalg arrangerer et symposium på hver kongres. Således også KU.
Der er fastlagt følgende emner for de kommende år:
2021: Kongressen i 2020 blev desværre aflyst. Det var allerede aftalt og planlagt i 2020
at afholde et symposium omhandlende LKT om den plus 65 årige med hoftenær fraktur.
Det planlagte symposium om det samlede forløb og resultater afholdes i stedet på
kongressen i 2021. FD forestår dette i samarbejde med styregruppen bag LKT.
2022: Evaluering af KKR forløb efter 5 år. Dette emne ligger fast jf. KKR årshjul og
”bevilling” til KKR fra DOS bestyrelsen. AP+FD forestår dette.
2023: Her er endnu ikke fastlagt emne.

5. Korte Kliniske Retningslinier (KKR)
Punktet om KKR inddeles, som vanligt, i 3 dele:
A) Arbejdsgang i DOS med KKR.
B) Listen over tidligere KKR incl. snart ”ud-daterede KKR”.
C) Kommende KKR i 2020.

5.A Arbejdsgang i DOS med KKR

På DOS hjemmeside findes årshjul og ”kogebog” samt baggrundsmateriale for arbejdet
med KKR: http://www.ortopaedi.dk/guidelines-2/korte-kliniske-retningslinjer/.
KKR seminaret i uge 10 2021 blev aflyst. Som følge heraf er næsten alt KKR arbejde i
indeværende år indstillet. Der er givet dispensation til at de KKRér der snart var 4 år
gamle og skulle revideres gælder endnu et år. Disse skal således revideres i næste
omgang.
Der er dog indsendt 2 reviderede KKRér fra fod-ankelselskabet. Disse sendes i høring i
foråret 2021 og forventes godkendt i løbet af sommeren.
Processen for 2021-22 starter med indmeldinger at emner og arbejdsgrupper til FD fra
interesserede fagområder. Deadline er på sixtusmødet i januar 2022, men man må gerne
løbende indmelde emner.
Der er allerede planlagt KKR seminar i Nyborg 7-8/3 2022.
Der blev på mødet i januar 2020 ytret ønske om at præsentere KKR anderledes på
hjemmesiden. CR og AP har tidligere udarbejdet forslag til alternativ præsentation som er
blevet godkendt. Dette forslag er sendt til DOS redaktøren og lay outet på hjemmesiden er
nu ændret og kan ses hvis man tilgår siden.

5.B Listen over tidligere KKR incl. snart ”ud-daterede KKR” fra 2017+18

Via ovennævnte link kan man på DOS hjemmesiden se oversigt over tidligere udgivne
KKR. I 2017 blev nedennævnte 5 KKRér udgivet.
2017 Antibiotika profylakse ved alloplastikkirurgi knæ og hofte
2017 Peroperativ vævsprøvetagning ved mistanke om infektion relateret til osteosyntese
og alloplastik
2017 Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk
hoftedysplasi
2017 Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskafts clavicula frakturer
hos voksne
2017 Behandling af distale metafysære radiusfrakturer hos børn
Disse KKRér var aktuelt gældende til og med uge 43 2021. Der er dog nu, som
ovennævnt, givet dispensation til at de gælder endnu et år, frem til kongressen i uge 46
2022.

Fagområderne bedes derfor tage stilling til om der skal opstartes revision i foråret 2022,
eller om retningslinierne udgår på kongressen i 2022.
I 2018 blev nedennævnte 7 KKRér udgivet:
2018 Kontrol af tilfældigt opdagede benigne enchondromer hos voksne TUMOR
2018 Behandling af springfinger DSH DOO
2018 Den diagnostiske sikkerhed ved udmåling af den laterale center edge vinkel (Wibergs
CE-vinkel) DSHK SAKS
2018 Chevron-osteotomi – fiksation med skrue eller ej? DFAS DOO
2018 Behandling af olecranonfrakturer hos ældre DOT DSSAK
2018 Behandling af septisk artrit i hofteleddet hos børn DPOS
2018 Perkutan Vertebroplastik/Kyphoplastik
Fagområderne bedes tage stilling til om der skal opstartes revision i foråret 2022, eller om
retningslinierne udgår på kongressen i 2022.
Deadline for tilbagemelding om dette til FD er uge 2 2021, samme tid som nye KKR
indmeldes til næste KKR seminar.

5.C Kommende KKR i 2021.

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 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

Ila efteråret 2021 bedes fagområderne fastligge og indrapportere emner, udkast til PICO,
samt arbejdsgruppemedlemmer med kontaktdata til FD.
Ovennævnt finder man de 5 KKRér fra 2017 og de 7 KKRér fra 2018 der skal revideres i
2022 hvis de ikke skal udgå.
Allerede på mødet i september 2020 indkom nogle forslag til KKR:

A) DOT forespørger Skulder albue om der er interesse for en fælles KKR om +/- caput radi
protese ved stabile/ustabile caput/collum radi frakturer.
B) DOT forespørger DSOI om der er interesse for fælles projekt om ”åbne frakturer”
/antibiotikaprofylakse.
C) DSOI påtænker at revidere ovennævnte KKR fra 2017 om vævsprøvetagning.
D) Skulder-Albue påtænker at revidere ovennævnte clavikel-KKR sammen med DOT
E) Skulder albue havde en KKR fra 2020 om ”arthrose” som de ønsker at færdiggøre i
2021
De enkelte fagområder arbejder videre med ovennævnte.
Deadline for tilbagemelding om dette er uge 2 2022 via ovennævnte skema pr mail til FD.
De enkelte fagområder bedes være opmærksomme på det store antal revisioner af ældre
KKRér der står for revision.
6. Diskussionspunkt. Vejledninger/instrukser mv. V/AKS
”Vejledninger”. Der er mange ”gengangere”. Samme emne i forskellige afdelinger, i
forskellige regioner osv. Kan vi gøre noget for at hindre dobbeltarbejde.
Dette punkt udsættes til mødet i oktober. Oplæg v AKS.
7. Det Nationale Kvalitetsprogram
I "det nationale kvalitetsprogram" fokuseres på 8 nationale kvalitetsmål.
http://www.regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/det-nationale-kvalitetsprogram
Der er etableret diverse ”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. KU fungerer fortsat som
”baggrundsgruppe” for FD ifbm LKT arbejde. Projektbeskrivelse:
http://www.kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams/hoftenaere-laarbensbrud.
http://www.kvalitetsteams.dk/media/6738/projektbeskrivelse-lkt-hoftenaere-laarbensbrudfebruar-2018.pdf. Afslutningsevent for dette LKT blev afholdt elektronisk 30/11-2020.
Arbejdet med LKT, som eksempel på kvalitetsarbejde, vil som ovennævnt blive emne for
KU-symposium på kongressen i 2021 jf. pkt. 4.
Efter DOS kongressen 2021 ophører NKT med at figurere på vores dagsorden
8. DSOI´s ”arbejdsområde”
DSOI arbejder aktuelt med beskrivelse af deres ”arbejdsområde” til brug i næste revision
af specialeplanen. Punktet var sat på dagsorden dd. For at høre status på arbejdet og for
at DSOI kan få input fra KU. Punktet aflyses. Indgår som en del af punkt 9 fremadrettet.

9. Kommende revision af specialeplanen
Der er udsigt til at specialeplanen inden så længe skal revideres. Opmærksomheden
henledes dog på at der endnu ikke er indkaldt til revision. DOS bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt om vi i KU etablerer et udvalg med repræsentation fra alle fagområder
der begynder at planlægge og koordinere DOS´s indput til en kommende revision.
Hvert fagområde bedes overveje om de i dette udvalg vil repræsenteres af deres KU
medlem eller om man ønsker et andet medlem i gruppen.
På mødet i oktober nedsættes denne gruppe endeligt. Man er velkommen til inden da at
indmelde medlemmer af gruppen, hvis dette ikke er fagområdets KU medlem.
10. Kommende møder
Følgende mødetidspunkter er fastlagt for 2021-22:
AFLYST pga corona: Torsdag 21/1-21. Kl. 9.00 – 12.15 Lokalitet: Sixtus Middelfart.
Efterfølgende inviteres til skype-møde med DOS bestyrelsen 13.00 -15.00 (Særskilt
invitation udsendes fra DOS)
AFLYST pga corona: KKR forløb opstarter igen i foråret 2021. Startende med seminar i
Nyborg mandag og tirsdag i uge 10 (8+9/3-2020).
AFLYST pga corona: Onsdag 21/4-21. kl. 10.00-15.00 Lokalitet: Ort kir konf. Kolding
sygehus. FD vært.
Onsdag 6/10-21. kl. 10.00-15.00 Lokalitet: Gentofte. AKS vært.
Torsdag 12/1-22. Kl. 9.00 – 12.15 Lokalitet: Sixtus Middelfart. Efterfølgende inviteres til
møde med DOS bestyrelsen 13.00 -15.00 (Særskilt invitation udsendes fra DOS)
KKR forløb opstarter igen i foråret 2022. Startende med seminar i Nyborg mandag og
tirsdag i uge 10 (7+8/3-2020).
Aktuelt vurderes der ikke at være behov for at fastlægge flere møder end ovennævnt2 i
2021. Ved ekstraaktivitet / behov planlægges evt. supplerende møder. I 2022 planlægges
indtil videre et forårs og et efterårsmøde. Datoer udmeldes på dagsorden til mødet i
Oktober.
11. ”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) Evaluering af KKR forløb. Der blev Indhentet data i foråret 2020. Dette gentages i
foråret 2022 mhbp. præsentation af data på kongres 2022.

(Uddrag fra referat fra KU møde 15/9-20: KU har ”lovet” at gennemføre evaluering af KKR frem mod GF 2022. FD+AP viste på januarmødet oplæg til spørgeskema der blev godkendt. Spørgeskema har nu været udsendt i februar/marts/april 2020. Resultatet af

spørgeskemaet var udsendt som bilag til indkaldelsen: bilag 2 (Oversigt over svar) og bilag 3 (alle indkomne kommentarer og forslag til
nye KKR). Resultatet blev præsenteret af AP. Der er overvejende positive tilbagemeldinger. Det fremgår at vore medlemmer kender og
bruger de udarbejdede KKRér. Spørgeskema gentages i foråret 2022 og de 2 resultater sammenlignes.
De enkelte fagområder kan med fordel bruge bilag 3 som inspiration til eventuelle nye KKRér.)

C) Belysning af Udbud/licitation. Sættes på dagsorden 6/10-21. Oplæg v AP og TL.

(Uddrag fra referat fra KU møde 15/9-20: Som ovennævnt havde vi aftalt at arbejde frem mod et KU symposium om ”Udbud og
licitation” på DOS kongressen i 2021. TL og AP var tovholdere på emnet. Grundet udsættelse af LKT symposiet aflyses dette symposium
indtil videre. Punktet blev i stedet brugt på at forsøge at afklare om vi i KU kan facilitere et bedre licitationsarbejde i fremtiden. Vi
enedes om at nedsætte en gruppe bestående af AP og TL der i første omgang skal afklare hvorvidt det er muligt at påpege nogle
overordnede problemer/pitfalls og om man overordnet kan påpege løsninger på disse. Eventuelt i form af nogle skriftlige
anbefalinger/en ”hvidbog” e.lign. som kan anvendes når man bliver udpeget til at indgå i en licitationsgruppe. Emnet sættes på
dagsorden igen i efteråret 2021.)

D) ”Vejledninger”. Der er mange ”gengangere”. Samme emne i forskellige afdelinger, i
forskellige regioner osv. Kan vi gøre noget for at hindre dobbeltarbejde. Oplæg v AKS på
dagsorden 6/10-21. Videre arbejde?
E) DSOI arbejder med beskrivelse af deres ”arbejdsområde” i næste revision af
specialeplanen. DSOI vil gerne præsentere deres oplæg når det er klar. Bliver en del af
det kommende arbejde med specialeplanen
Sammenfatning v/Frank Damborg 29/3-21

BILAG 1:

Medlemmer af Kvalitetsudvalget 2020 (Sidst opdateret 15/9-20)

Formand: Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk tlf: 28823593
Medlemmer. De 9 fagområder samt privatpraktiserende:
Traumatologi: Pernille Bovbjerg: bovbjergen@hotmail.com
Suppleant: Ilija Ban: Ilija.ban@regionh.dk tlf: 26242662
Hofte- og knæalloplastikkirurgi: Thomas Lind Thomas.Lind@regionh.dk
Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi: Anders Boesen: boesenanders@hotmail.com (40212316)
Suppleant: 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: Kolja Weber: Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk Suppleant: Michael bendtsen:
michael.bendtsen@viborg.RM.dk
Praktiserende Ortopæder: Anders Lamberg: anders@lamberg.dk Suppleant: Michael Ulrich:
mu@ortoklinik.dk tlf: 51882306
Infektionskirurgi: Christen Ravn: Christen.ravn@rsyd.dk 22464675
Suppleant: Klaus Kirketerp-Møller kkm@dadlnet.dk tlf: 40199087.

Mailliste: frank.damborg@rsyd.dk; bovbjergen@hotmail.com; Thomas.Lind@regionh.dk;
boesenanders@hotmail.com; anders.lorentsen@rsyd.dk; mostafa@dadlnet.dk;
Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk; belling@dadlnet.dk; Mikkel.andersen2@rsyd.dk;
camilla.mersoe@regionh.dk; Christen.ravn@rsyd.dk; Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk;
anders@lamberg.dk.
Suppleanter: Ilija.ban@regionh.dk; lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk; kkm@dadlnet.dk;
michael.bendtsen@viborg.RM.dk

