
Indkaldelse og dagsorden DOS Kvalitetsudvalgsmøde  
Fredag 29/5-20. Kl. 10.00 - 15.00  
Ort. Kir. Konferencelokale Kolding sygehus. 
 
Dette møde blev desværre aflyst pga corronasituationen. 
Herunder kan ses indkaldelse og baggrundsmateriale. 
 
1. Velkomst, godkendelse af dagsorden, valg af referent og dirigent (10.00-10.05) 
Indbudte (Afbud markeret med rødt): Anne Kathrine Sørensen AKS (Skulder-albue), Annie 
Primdahl AP (Traume), Thomas Lind TL (hofte/knæ), Anders Boesen AB (SAKS), Christen 
Ravn CR (DSOI), Mostafa Benyahia MB (Fod), Camilla Mersø CM (Børn), Michael Mørk MM 
(Onkologi), Anders Lorentzen AL (Hånd), Michael Ulrik MU (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 (10.05-10.10) 
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat opdateret mail og adresseliste. Denne sendes rundt 
og opdateres. Hvor muligt suppleres med suppleantnavne samt telefonnumre. 
 
3. Nyt fra fagområderne (10.10-11.10) 
Hvert fagområde informerer om emner som aktuelt optager de enkelte bestyrelser. 
Specielt ligges vægt på emner der kan berøre andre fagområder. 
 
4. KU symposier. DOS 2020+2021+2022 (11.10-11.20) 
Alle faste udvalg arrangerer et symposium på hver kongres. Således også KU. 
 
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 planlægges 
symposium om det samlede forløb og resultater. FD forestår dette. 

2021: Der arbejdes videre med KU symposium om Udbud og licitation. TL og AP er 
tovholdere og arbejder på oplæg. Deadline er indtil videre sixtusmødet 2021. under pkt. 6 
er der afsat tid til at diskutere emnet. 

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. 

5. Korte Kliniske Retningslinier (KKR) (11.20-12.15) 
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 (11.20-12.00) 
På DOS hjemmeside findes årshjul og ”kogebog” for arbejdet med KKR: 
http://www.ortopaedi.dk/guidelines-2/korte-kliniske-retningslinjer/.  
Processen for 2020 er i gang. Der er arbejde i gang med 8 KKRér. Der blev afholdt KKR 
seminar i Nyborg 2-3/3. Som bilag og baggrundsmateriale til dette punkt, samt til 
information, er kopi af udsendt materiale til KKR deltagerne udsendt i separat mail. 
 
Der blev på mødet i januar 2020 ytret ønske om at præsentere KKR anderledes på 
hjemmesiden. CR og AP udarbejder forslag til alternativ præsentation til dette møde. 
Bilag til dette punkt bedes således rundsendt af CR/AP inden mødet. 
 
5.B Listen over tidligere KKR incl. snart ”ud-daterede KKR” (12.00-12.10) 
Via ovennævnte link kan man på DOS hjemmesiden se oversigt over tidligere udgivne 
KKR. I 2016 blev følgende 6 KKRér udgivet (Markeret med rødt herunder). 
Disse KKRér er aktuelt gældende til og med DOS kongressen 2020. Fagområderne havde 
forud for mødet i januar 2020 taget stilling til om der skulle opstartes revision i foråret 
2020, eller om retningslinierne udgår efter 4 år. Der er følgende tilbagemeldinger:  
 
•Kirurgisk eller ikke-kirurgisk behandling af akut AC-leds luksation 
>Der er nedsat revisionsgruppe. Denne KKR revideres i 2020. 
•Belastet eller ubelastet røntgen ved Hallux valguskirurgi/forfodkirurgi 
>Der er meldt tilbage fra fagområdet at der ikke er indikation for revision. Har ”udspillet 
sin rolle”. Udgår på kongressen 2020. 
•Kort Klinisk Retningslinie vedrørende osteosyntese af ustabile pertrochantære frakturer 
med marvsøm 
>DOT har indmeldt revisionsgruppe. Denne KKR revideres i 2020. 
•Måling af Intermetatarsalvinkel-1 (IM-1) 
>Ikke indikation for revision. Har ”udspillet sin rolle”. Udgår på kongressen 2020. 
•Subcutane Abscesser 
>Ikke indikation for revision. Har ”udspillet sin rolle”. Udgår på kongressen 2020. 
•Kort klinisk retningslinie (KKR) vedrørende valget mellem natkorset eller døgnkorset ved 
adolescente idiopatiske scolioser 
>Børneortopæderne har i samarbejde med rygkirurgerne indmeldt revisionsgruppe. Denne 
KKR revideres i 2020. 
 
I 2017 blev følgender KKRér udgivet: 
 
•Antibiotika profylakse ved alloplastikkirurgi knæ og hofte 
 
•Peroperativ vævsprøvetagning ved mistanke om infektion relateret til osteosyntese og 
alloplastik 
 
•Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi 
– Bilag 1 – Søgestrategi og søgestreng – Bilag 2 – Flowskema over litteraturudvælgelse 



– Bilag 3 – ROBINS-I – Bilag 4 – SoF 
 
•Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskafts clavicula frakturer hos 
voksne 
– Bilag 1 – søgestrategi og søgestreng – Bilag2 – Flowskema over litteraturudvælgelse 
 
•Behandling af distale metafysære radiusfrakturer hos børn 
– Bilag 1 – Søgestrategi og flowskema – Bilag 2 – SoF 
 
Fagområderne skal frem mod KKR arbejdet i 2021 afklare hvorvidt disse skal revideres 
eller udgå. Deadline for tilbagemelding om dette er i efteråret 2020, samme tid som nye 
KKR indmeldes til næste KKR seminar.  
 
 
5.C Kommende KKR i 2021. (12.10-12.15)  
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 
   

 
Jvf ovennævnte, samt udsendte bilag, pågår der aktuelt arbejde med 8 KKRér i 2020. 

Ila efteråret 2020 bliver fagområderne igen bedt fastligge og indrapportere emner, udkast 
til PICO, samt arbejdsgruppemedlemmer med kontaktdata til FD. 

Ovennævnt finder man de 5 KKRér fra 2017 der skal revideres i 2021 hvis de ikke skal 
udgå. 
 
12.15-13.00 frokostpause 
 
6. Diskussionspunkt. Udbud og licitation (13.00-14.00) 
Som ovennævnt har vi aftalt at arbejde frem mod et KU symposium om Udbud og 
licitation på DOS kongressen i 2021. TL og AP er tovholdere. 

Punktet er sat på dagsordenen som diskussionspunkt for at give inspiration til TL og AP i 
det fortsatte arbejde. 

 



 
 
7. Det Nationale Kvalitetsprogram (14.00 – 14.10) 
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 på mødet kort om arbejdet i dette LKT. 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-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.  
  
 
8. Evaluering af KKR (14.10-14.40) 
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+AP viste på januarmødet oplæg til 
spørgeskema der blev godkendt. 
Spørgeskema har nu været udsendt i februar/marts 2020. Resultatet præsenteres 
sammen med titlerne på årets KKRér som poster på DOS. Spørgeskema gentages i foråret 
2022 og de 2 resultater sammenlignes.   
Resultaterne fra forårets spørgeskemaundersøgelse præsenteres v. AP. 
 
 
9. Kommende møder og emner (14.40-14.50) 
 
9.a Følgende mødetidspunkter er fastlagt for 2020-21:  
 
KKR forløb opstarter igen i foråret 2020. Startende med seminar i Nyborg mandag og 
tirsdag i uge 10 (2+3/3-2020). 
 
Fredag 29/5-20. Kl. 10.00 -15.00 Lokalitet: Ort kir konf. Kolding sygehus. FD vært. 
 
Tirsdag 15/9-20. Kl. 10.00 -15.00 Lokalitet: Gentofte. AKS vært.  
 
Aktuelt vurderes der ikke at være behov for at fastlægge flere møder end ovennævnt i 
2020. Ved ekstraaktivitet / behov planlægges evt. supplerende møder.  
 
Torsdag 21/1-21. 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) 
 



 
 
9.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 forår 2020 og gentage 2022 mhbp. præsentation 
af data på kongres 2022 (Pkt. 8 dd.).  
C) Diskussion af Udbud/licitation som baggrundsmateriale for Symposium 2021 (Pkt 6 dd). 
D) Er der noget KU kan gøre for at lette Udbud/licitation? (Pkt. 6 dd.). 
 
12. Evt/Buffer (14.50-15.00) 
 
     Dagsorden v/Frank Damborg  



BILAG 1: Medlemmer af Kvalitetsudvalget 2020 (Sidst opdateret 16/1-20) 
 

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  

Suppleant: Anders Boesen: boesenanders@hotmail.com (40212316) 

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: Christen Ravn: Christen.ravn@rsyd.dk 22464675 
Suppleant: Klaus Kirketerp-Møller kkm@dadlnet.dk tlf: 40199087. 
 

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; mu@ortoklinik.dk; Christen.ravn@rsyd.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; kkm@dadlnet.dk; 
boesenanders@hotmail.com  


