
Referat: DOS Kvalitetsudvalgsmøde  
 
 
Onsdag 20/4-22. Kl. 10.00 – 15.00  
Lokalitet: Kolding Sygehus Blok 14. lokale 1.126.  
 
1. Velkomst / Inviterede (10.00-10.05): 
Rød skrift var fraværende. Sort markerede var til stede.  
 
Rikke Bielefeldt RB (Traume), Morten Bøgehøj MB (Hofte/knæ), Anders Boesen (SAKS) 
SAKS var i stedet repræsenteret ved suppleant Adam Witten, Kolja Weber KW (Onkologi), 
Marie Fridberg MF (Børn), Anders Lorentzen ALo (Hånd), Anders Lamberg ALa (DOO), 
Christen Ravn CR (DSOI), Mikkel Andersen MA (Ryg), Thomas Falstie-Jensen TFJ (Skulder-
albue) Mostafa Benyahia MB (Fod) og Frank Damborg FD (Formand). 
 
 
2. Mail og adresseliste (10.05-10.10):  
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat mail og adresseliste.  
Denne blev opdateret på mødet, med specielt focus på udskiftninger, suppleanter mv. 
 
 
3. Nyt fra fagområderne (10.10-11.30):  
Der var denne gang afsat god tid til dette emne. Stikord: 
 
Tumor: a) Fortsat arbejde med DMCG retningslinier. Disse er gjort tilgængelige på DOS 
hjemmeside, b) Scandinavian Sarcoma Group Kongres afholdes i denne måned. C) Dansk 
forskningscenter for kræftkirurgi oprettet. 
 
Børn: a) EPOS årsmøde afholdt i CPH nyligt. 580 deltagere. b) Arbejder aktuelt med KKRér 
samt ser på emner til næste årshjul. c) Marie Fridberg repræsentant i arbejdsgruppe der 
udarbejder informationsmateriale om commotio til børn 
 
Traume: a) Nyligt afholdt årsmøde med succes. Fredericia 120 deltagere. B) NOMS: 
Arbejder videre med landsdækkende traume/skadestueinstruks. C) Omkonstituering i 
bestyrelsen samt indsuppleret efter forfald. 
 
SAKS: a) Afholder 1 årligt basiskursus i skopi på Panum. B) Afholder hvert andet år 
advanced i århus c) Der afholdes 2 årlige ”fellowships”. Det ene nationalt og det andet 
internationalt. 
 
DOO: a) Nyligt afholdt forårsmøde b) Snarlig GF (20/5) 
 
Skulder-Albue: a) Nyligt bestyrelsesinternat. B) 1 årligt nationalt fellowship c) Er i færd 
med at etablere ”uddannelsesakademi”. D) Afholder kadaverkursus i december. 
 



4. KU symposier. DOS 2022+2023 (11.30-12.00): 
Alle faste udvalg arrangerer et symposium på hver kongres. Således også KU. 
Fremadrettet er følgende aftalt: 
 
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. Spørgeskema er udarbejdet 
og nyligt udsendt. Er også tilgængeligt på hjemmesiden for besvarelse aktuelt. 

2023: Her er endnu ikke fastlagt emne. 

På dagens møde fremkom 2 ideer: 

A) Udbud/Licitation: TFJ kommer med oplæg til næste møde til belysning af dette emne. 
Skal vi tilstræbe et symposium i 2023? Vil det være bedre med et separat kursus? Belyses 
emnet bedst med en ”hvidbog”? Videre diskussion på næste møde 

B) Inklusion: MF og RB kommer med oplæg til næste møde til belysning af dette emne. 
Skal vi tilstræbe et symposium i 2023? Videre diskussion på næste møde 

 
5. Kommende revision af specialeplanen (12.45-13.15): 
Der er udsigt til at specialeplanen inden så længe skal revideres. Opmærksomheden hen 
ledes dog på at der endnu ikke er indkaldt til revision. DOS bestyrelsen finder det 
imidlertid 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. KU har bedt Annie Primdahl om at fungere som ”tovholder” for gruppen sammen 
med FD. 
 
Som bilag 2 nederst i denne dagsorden er indsat referat fra det op startende møde i 
gruppen afholdt 22/2. Der var afsat tid til at KU medlemmer kan spørge ind til referatet og 
udvalgsarbejdet. Der var ganske få spørgsmål som blev besvaret. 
 
Næste møde er via zoom og afholdes 28/4.  
 
Som baggrundsmateriale til punktet refereres til: 
 
Specialeplan 2020:  
https://www.sst.dk/-/media/Viden/Specialplaner/Specialeplan-for-ortopædisk-
kirurgi/SST_Specialevejledning_for_Ortopaedisk-kirurgi-
02072020.ashx?la=da&hash=A08353A51E9AF1E43CE6332E7B411EF465FD6AB9 
 
Generelt om hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret (2008)  
https://www.ft.dk/samling/20091/almdel/SUU/bilag/255/809815.pdf 
 
Samt det tidligere udsendte oplæg fra DSOI. 
 
 



6. Korte Kliniske Retningslinier (KKR) (13.15-14.00)  
 
Punktet om KKR inddeles, som vanligt, i 3 dele:  
 
A) Arbejdsgang i DOS med KKR (15 min) 
 
B) Listen over tidligere KKR incl. snart ”ud-daterede KKR” (15 min) 
  
C) Kommende KKR i 2022 (15 min) 
 
6.A Arbejdsgang i DOS med KKR (13.15-13.30) 
På DOS hjemmeside findes årshjul og ”kogebog” samt baggrundsmateriale for arbejdet 
med KKR: http://www.ortopaedi.dk/guidelines-2/korte-kliniske-retningslinjer/.  
Der er fra DOS bestyrelsens side ændret i retningslinierne for KKRér. En KKR gælder 
således fremadrettet i 5 år fra udgivelsesdato og en eventuel revision skal opstartes efter 
4 år. Processen for 2022 startede med indmeldinger af emner og arbejdsgrupper til FD fra 
interesserede fagområder. Der blev afholdt KKR seminar i Nyborg 7-8/3 2022.  
Som bilag 3 er indsat indkaldelse og følgeskrivelse til deltagerne på internatet. 
Som bilag 4 er indsat program for internatet 
Som bilag 5 er indsat overblik over de 7 nedsatte arbejdsgrupper. 
Heraf arbejdes der videre med de 6. 
Den KKR der i bilag 5 er nummereret med nr 6 ”knætraume-hæmarthron-børn” er udgået. 
Der var ikke tilgængeligt litteratur og PICO spørgsmålet kunne ikke afgrænses specifikt. 
 
I 2017 ansøgte FD på vegne af KU DOS bestyrelsen om at kunne afholde KKR seminarer 
årligt i perioden 2017 til 2022. Denne periode nærmer sig nu sin afslutning.  
FD har nyligt lavet ny ansøgning til DOS bestyrelsen om KKR arbejde for perioden 2023 til 
2027 (Som bilag 6 nederst i teksten er ansøgningen indsat). 
På DOS bestyrelsesmøde d 12/1-22 blev denne ansøgning imødekommet.  
Der er således givet bevilling til at KKR-arbejdet kan fortsætte som vi kender det i de 
kommende år. 
 
6.B Listen over tidligere KKR incl. snart ”ud-daterede KKR” fra 2017 + 18 
(13.30-13.45) 
Via ovennævnte link kan man på DOS hjemmesiden se oversigt over tidligere udgivne 
KKR.  
 
Som ovennævnt er ”levetiden” for alle KKRér forlænget til 5 år, med revision efter 4 år. 
I 2017 blev følgende 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 
 
Fagområderne har på forhånd taget stilling til om der skal opstartes revision i foråret 
2022, eller om retningslinierne udgår på kongressen i 2022.  
De med blåt markerede KKRer revideres i 2022. Den med rødt markerede KKR revideres 
ikke og udgår således i efteråret 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 
 
Med den ”forlængede levetid” står disse herefter ikke til revision før næste år.  
 
Fagområderne gøres opmærksomme på at de nævnte KKRer fra 2018 skal revideres i 
løbet af 2023 hvis de ikke skal udgå efter kongressen i 2023. 
 
 
6.C Kommende KKR i 2022 (13.45-14.00): 
 
KKR er altid 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/vinteren 2021 blev fagområderne bedt om at fastligge og indrapportere 
emner, udkast til PICO, samt arbejdsgruppemedlemmer med kontaktdata til FD.  

Der pågår således aktuelt arbejde med 6 KKRer (Se bilag 5, hvor KKR nr 6 er udgået) 

 
4 revisioner af KKRer fra 2017: 
 
Antibiotika profylakse ved alloplastikkirurgi knæ og hofte 
 
Peroperativ vævsprøvetagning ved mistanke om infektion relateret til osteosyntese og 
alloplastik 
 
Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskafts clavicula frakturer hos 
voksne 
 
Behandling af distale metafysære radiusfrakturer hos børn 
 
Samt følgende 2 nye KKRér 
 
DSHK: Dual mobility 
 
DOT og DSSAK Caput Radii 
 
KKR i samarbejde mellem Børn og SAKS ”hæmarthron hos børn” er udgået. 
 
 
I løbet af efteråret 2022 bedes fagområderne indrapportere emner, titler, PICO spørgsmål 
og arbejdsgrupper til årshjulet 22-23. 
 
Deadline for indmelding af arbejdsgrupper er på KU mødet i uge 3 2023 på Sixtus. 
 
KKR internatet i 2023 vil blive afholdt torsdag-fredag i uge 10 2023 (Dvs. 9-10/3-23) 
 
 
7. Diskussionspunkt (14.00-14.45):  
 
Uddrag af referat fra sidste møde: 
 
Belysning af Udbud/licitation.  
 



(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 skulle 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 var planlagt til at blive sat på dagsorden igen i efteråret 2021. AP/Tl er udgået af KU.  

På mødet 13/1-22 viste flere interesse for emnet.  

Er sat på dagsordenen på dette møde som diskussionspunkt.  

Konklusionen blev at TFJ laver oplæg om emnet til næste møde (Jvf pkt 4 vedr 
symposium 2023)  

 
8. Kommende møder (14.45-14.50):  
 
Følgende mødetidspunkter er fastlagt for 2022-2023:  
 
Aktuelle møde: Onsdag 20/4-22: 10.00 - 15.00 Vært: FD Lokalitet: Ort. Kir. Kolding. 
 
Torsdag 1/9-22: 10.00 -15.00 Vært. KW lokalitet: RH Ort. Kir. afd. Lokale følger.  
 
Torsdag 19/1-23. 9.00 – 12.15 Vært: DOS. Afholdes ifbm DOS bestyrelsens ”Sixtus møde” 
på Sixtus i Middelfart. DOS bestyrelsen vil efterfølgende invitere på frokost 12.15-13.00 
samt efterfølgende til ”dialogmøde” mellem DOS bestyrelsen fagområderne og udvalgene 
fra 13.00 til 15.00. Man inviteres selvstændigt til dette møde af DOS sekretariat. 
 
KKR forløb opstarter igen i foråret 2023. Startende med seminar i Nyborg torsdag og 
fredag i uge 10 (9+10/3-2023). Man deltager IKKE som ordinært KU medlem, med mindre 
man er deltager i en KKR gruppe. 
 
”Forårsmøde” april/maj 2023. Dato og sted fastligges af ny formand.  
Forårsmødet har typisk ligget på Fyn / i jylland.  
 
”Efterårsmøde” september/oktober. Dato og sted fastligges af ny formand.  
Efterårsmødet har typisk ligget på Sjælland / i CPH.  
 
Aktuelt vurderes der ikke at være behov for at fastlægge flere møder end de ovennævnte 
i 2022-23. Ved ekstraaktivitet / behov planlægges evt. supplerende møder.  
 
 
9. ”Huskeliste” Emner til kommende møder (14.50-14.55)  
Her føres liste over emner vi skal huske til kommende møder: 
 
A) ”Vejledninger”. 



Der er mange ”gengangere”. Samme emne i forskellige afdelinger, i forskellige regioner 
osv. Kan vi gøre noget for at hindre dobbeltarbejde.  

Aftalt: Oplæg v AKS på dagsorden på KU 1/9-22 på RH som diskussionspunkt. 

 
10. ”Eventuelt” (14.55-15.00) 
Under eventuelt blev der informeret kort om følgende: 
 
A) FD´s valgperiode som formand for KU ophører på DOS kongressen 2022. DOS 
bestyrelsen har for at sikre kontinuitet i udvalget valgt at indstille kandidat til 
formandsposten. Information herom. 
 
B) Der er udkommet nogle nye ”vælg klogt” anbefalinger. Disse ligges på DOS 
hjemmesiden under fanebladet ”guidelines” med separat faneblad ”vælg klogt”. 
 
C) DOS bliver hyppigt bedt om at udpege medlemmer til råd/styregrupper/arbejdsgrupper 
mv. Fremadrettet er det aftalt at FD tilskriver fagområdeformanden og fagområdets KU 
medlem samtid når der efterspørges kandidater. Dette for at sikre hurtigere arbejdsgang 
og for at aktivere flere netværk når egnede kandidater skal udpeges.  
 
D) I forbindelse med DOS kongressen vil kvalitetsudvalgsmedlemmer fremadrettet blive 
inviteret til deltagelse i kongressen med betalt deltagergebyr og tilbud om betalt 
deltagelse i festen. Man skal melde sin deltagelse i den periode der er ”early bird” for 
tilmelding. Man vil fremadrettet ikke blive tilbudt overnatning. Denne udgift forventes man 
at henvende sig til sit ansættelsessted for at få dækket.  
 
 
 
 
 
     Referat v/Frank Damborg 
     Formand DOS-KU 
 
  



BILAG 1: Medlemmer af Kvalitetsudvalget 2021 (Opdateret 24/2-22) 
 

Formand: Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk (28823593) 
 
Medlemmer. De 9 fagområder samt privatpraktiserende: 

Traumatologi: Rikke Bielefeldt: Rikke.bielefeldt.01@regionh.dk (51785377) 

Suppleant: Ilija Ban: Ilija.ban@regionh.dk (26242662)  

Hofte- og knæalloplastikkirurgi: Morten Bøgehøj: morten.boegehoej@rsyd.dk  

Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi: Anders Boesen: boesenanders@hotmail.com (40212316) 
1. Suppleant: Per Hölmich: holmich@webspeed.dk (20698069)  
2. Suppleant: Adam Witten: wittenadam@gmail.com (28780809)  

Håndkirurgi: Anders Lorentsen: anders.lorentsen@rsyd.dk. (40276896) 

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

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

Skulder-albue kirurgi:  Thomas Falstie-jensen: thofal@rm.dk 30247079  

Suppleant: Anne Kathrine Belling Sørensen: Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk eller 

belling@dadlnet.dk (23269988/38673268) 

Rygkirurgi: Mikkel Andersen: Mikkel.andersen2@rsyd.dk (40344069) 

Børneortopædi: Marie Fridberg: mfridberg@hotmail.com  

Ortopædisk onkologi: Kolja Weber: Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk (42451042) 

Suppleant: Michael Bendtsen: michael.bendtsen@viborg.RM.dk 
 
Praktiserende Ortopæder:  Anders Lamberg: anders@lamberg.dk (26254154) 
Suppleant: Michael Ulrich: mu@ortoklinik.dk tlf: 51882306  
 
Infektionskirurgi: Christen Ravn: Christen.ravn@rm.dk 22464675 
Suppleant: Klaus Kjær Petersen: klpete@rm.dk  
 

Mailliste:  

frank.damborg@rsyd.dk; Rikke.bielefeldt.01@regionh.dk; morten.boegehoej@rsyd.dk;   

boesenanders@hotmail.com; anders.lorentsen@rsyd.dk; mostafa@dadlnet.dk; 

mostafa.Benyahia@regionh.dk; Mikkel.andersen2@rsyd.dk; mfridberg@hotmail.com; Christen.ravn@rm.dk; 

Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk; anders@lamberg.dk; thofal@rm.dk 
 
Suppleanter:  
 
Ilija.ban@regionh.dk; lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk; michael.bendtsen@viborg.RM.dk; 
wittenadam@gmail.com; holmich@webspeed.dk; Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk; 
belling@dadlnet.dk; klpete@rm.dk 



BILAG 2: REFERAT: Opstartsmøde for arbejdsgruppen til ”DOS’s input til 
kommende revision af specialeplan” 

Online møde (Zoom) 22/2 2022 kl 17.30-18.30 
 
 
Deltagere 
Kolja Weber (Tumor), Klaus Kjær (DSOI), Anders Lamberg (DOO), Lars Vadstrup (Hånd),  
Martin Rathcke (SAKS), Lars Ebskov (Fod/ankle), Niels Krarup (DSHK), Martin Gottliebsen (Børn),  
Rikke Rousing (Ryg), Frank Damborg (DOS) og Annie Primdahl (DOS) 
 
Afbud 
Ilija Ban, DOT; ilija.ban@regionh.dk  
Bo Sanderhoff, DSAK; Bo.sanderhoff.olsen@regionh.dk 
 
DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Præsentationsrunde 
3. Præsentation af formål 
Gennemgang af opdrag for nedsættelse af arbejdsgruppen 
 
DOS har valgt at bede Kvalitetsudvalget nedsætte en arbejdsgruppe til at forberede en fælles holdning til en 
forventet fremtidig revision af specialeplanen. Indtil videre er der ikke fastlagt en tid for gennemførsel af 
dette, men for at sikre subspecialernes samarbejde, få skrevet det nye subspeciale 
”infektionsortopædi”(DSOI) ind i specialeplanen og fastholde kvaliteten af patienternes behandling synes det 
at være værdifuldt at være på forkant.  
 
Arbejdet forventes at gennemføre ved først en række virtuelle møder og siden en arbejdsdag med 
fremmøde.  
Løbende mellem møderne vil repræsentanterne i de forskellig fagområde selvfølgelig have mulighed for at 
arbejde sammen om de indbyrdes snitflader efter behov. 
Målet er at:  
 

• Afstemme interessekonflikter/snitflader/samarbejdsområder 
• Identificere fejl og mangler i tidligere specialeplan 
• Udtrykke ønsker til ændringer/forbedringer i fremtidig specialeplan 
• Opnå fælles holdning til indhold af kommende specialplan 

 
Når dette er opnået går gruppen ”i dvale” til Sundhedsstyrelsen inviterer til revision af specialeplanen. 
 
4. Bordet rundt om nogen har identificeret ”knaster”/problemer/overlap ml. fagområder/ubeskrevne 
emner? 
Der nævnes flere forskellige eksempler på snitflader mellem subspecieler, og der er enighed om at vi får 
behov for at mødes enkelte subspecialer imellem senere til en fælles arbejdsdag 
 
Som eksempler nævnes bl.a.:  
 
 



• DOT vs børn om børnefrakturer 
• DOT vs hånd om hvilke frakturer i hånden er specielle 
• Børn vs ryg om scolioser 
• SAKS påpeger snitflader med bla. skulder/albue, knæ og hofte 
• DSOI er ”ny” og har snitflader med stort set alle 

 
Der kunne også komme et behov for at diskutere hvilke forpligtigelser den enkelte afdeling har ifht den 
lokale pt population, hvis man har hhv hovedfunktion, regionsfunktion og højtspecialiseret funktion.  
 
5. Fremadrettet aftale: Er der fagområder der har behov for at mødes/diskutere? Hvad gør vi hver især nu? 
Vi går alle hjem og:  
 

• Sikre at vi hver især har styr på eget fagområdes del af tidligere specialeplan 
• Gennemser vedhæftede relevante baggrunds dokumenter (se pkt 8) 
• Kontakter vores bagland (eget selskab) og forbereder 

  
o Snitflader med andre subspecialer 
o Særlige indgreb indenfor eget subspeciale (overvej behov for andre 

samarbejdspartnere/beredskabsbehov)  
o Overvejer forslag til ”generiske kasser” vi evt alle kan anvende for at klassificere 

sygdomme/indgreb som hørende til hhv hovedfunktion/regionsfunktion/højt specialiseret 
(fx ”Hvis der er >1000/år af et indgreb, så er det til hovedfunktion). 

  
 
6. Møder:  
Der er planlagt følgende møderække. Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes 2-3 uger inden hvert møde 
af AP/FD. Relevante dokumenter fra hvert fagområde bedes rundsendt til alle senest 2 uger før et møde til 
alle. 
 
Online møde torsdag 28/4 17.30 til 18.30. Ovennævnte materiale rundsendes på forhånd fra fagområder. 
 
Online møde tirsdag 14/6 17.30 til 18.30.  
 
Online møde onsdag 7/9 17.30 til 18.30 
 
Arbejdsdag med fremmøde onsdag 23/11 9-16. Lokalitet følger 
 
7. Evt. 
 
8. Relevante dokumenter (vedhæftet) 
Specialplanlægning, April 2015 

Specialevejledning for Ortopædisk Kirurgi, Juli 2020 

Vejledning om udmøntning af sundhedlovens § 208 om specialeplanlægning, Nov 2008 

 

 

 



 

Følgende er indtil videre meldt ind som gruppemedlemmer: 

Styregruppe Frank Damborg frank.damborg@rsyd.dk 

Styregruppe Annie Primdahl primdahlowitz@hotmail.com 

Tumor Kolja Weber Kolja.sebastian.Weber.01@regionh.dk 

DOT Ilija Bann Ilija.ban@regionh.dk 

Skulder/albue Bo Sanderhof Bo.sanderhoff.olsen@regionh.dk 

DSOI Klaus Kjær Petersen Klaus.kjaer.E11@aarhus.rm.dk 

DOO Anders Lamberg anders@lamberg.dk 

Hånd Lars Vadstrup lars.soelberg.vadstrup@regionh.dk 

SAKS Martin Ratche martin.rathcke@regionh.dk 

Fod/ankel Lars Ebskov 

(Mostafa Benyahia) 

xx@xx 

mostafa.Benyahia@regionh.dk 

Hofte/Knæ Niels Krarup 

Thomas Jacobsen 

xx@xx 

Thomas.jakobsen@rn.dk 

Børn Martin Gottliebsen martin.gottliebsen@gmail.com 

Ryg Rikke Rousing  Rikke.rousing@rsyd.dk   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



BILAG 3: INFORMATIONSMATERIALE TIL DELTAGERE OM 
KKR INTERNAT 2022 
Fra: Frank Lindhøj Damborg <Frank.Damborg@rsyd.dk>  
Sendt: 24. februar 2022 09:09 
Til: Morten Bøgehøj <Morten.Boegehoej@rsyd.dk>; 'Martin.Lamm@aarhus.rm.dk' 
<Martin.Lamm@aarhus.rm.dk>; 'Thomas.Jakobsen@rn.dk' <Thomas.Jakobsen@rn.dk>; Thomas Bruno 
Lind-Hansen <Thomas.Bruno.Lind-Hansen@rsyd.dk>; 'mbp@dadlnet.dk' <mbp@dadlnet.dk>; 
'jeppe.lange@clin.au.dk' <jeppe.lange@clin.au.dk>; Claus Østergaard <Claus.Ostergaard@rsyd.dk>; 
'kenneth.quaade.szkopek.03@regionh.dk' <kenneth.quaade.szkopek.03@regionh.dk>; 
'christian.cavallius@gmail.com' <christian.cavallius@gmail.com>; 'steen.lund.jensen@rn.dk' 
<steen.lund.jensen@rn.dk>; 'theithil@rm.dk' <theithil@rm.dk>; 'thomfals@rm.dk' <thomfals@rm.dk>; 
'Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk' <Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk>; 
'Ilija.Ban@regionh.dk' <Ilija.Ban@regionh.dk>; 'mrosenstand@gmail.com' <mrosenstand@gmail.com>; 
'peterbuxbom@hotmail.com' <peterbuxbom@hotmail.com>; 'louise.klingenberg.03@regionh.dk' 
<louise.klingenberg.03@regionh.dk>; 'peter@faunoe.dk' <peter@faunoe.dk>; 'lars.konradsen@regionh.dk' 
<lars.konradsen@regionh.dk>; 'vileng@rm.dk' <vileng@rm.dk>; 'Philip.Hansen.02@regionh.dk' 
<Philip.Hansen.02@regionh.dk>; Frank Lindhøj Damborg <Frank.Damborg@rsyd.dk>; 
'primdahlowitz@hotmail.com' <primdahlowitz@hotmail.com>; 'nasa@regionsjaelland.dk' 
<nasa@regionsjaelland.dk>; 'cs@rn.dk' <cs@rn.dk> 
Emne: Vi ses om 10 dage til: KKR internat og KKR arbejde 2022 

Hej alle 

Vedlagt er opdateret liste over medlemmerne af de 7 KKR grupper der skal i gang med udfærdigelse af 
KKRér her i foråret. 

Der har igen været lidt udskiftning og nogle afbud siden sidst. 

19 personer deltager i internatet.  

En del personer kan ikke deltage på internatet men er tilknyttet til en arbejdsgruppe og deltager i arbejdet 
efter internatet. 

Dette bedes i selv koordinere. 

Check venligst i vedlagte fil om du er korrekt registreret og meld tilbage hvis dette ikke er tilfældet. 

(Det er jo vigtigt at der er overnatning til dem der dukker op. Men også at vi ikke betaler for ”no show”). 

Hvis man læser nedennævnte og gennemser links i det nedennævnte så er man velforberedt. 

Underviserne og jeg glæder os til internatet 

Vi ses mandag 7/3 kl 9.00 i Nyborg 

Mvh 

Frank Damborg 

 



Fra: Frank Lindhøj Damborg 
Sendt: 15. januar 2022 12:16 
Til: Morten Bøgehøj; Martin.Lamm@aarhus.rm.dk; Thomas.Jakobsen@rn.dk; Thomas Bruno Lind-Hansen; 
mbp@dadlnet.dk; jeppe.lange@clin.au.dk; Claus Østergaard; kenneth.quaade.szkopek.03@regionh.dk; 
christian.cavallius@gmail.com; steen.lund.jensen@rn.dk; theithil@rm.dk; andrci@rm.dk; 
Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk; Ilija.Ban@regionh.dk; mrosenstand@gmail.com; 
peterbuxbom@hotmail.com; louise.klingenberg.03@regionh.dk; peter@faunoe.dk; 
lars.konradsen@regionh.dk; vileng@rm.dk; Philip.Hansen.02@regionh.dk 
Cc: Frank Lindhøj Damborg; primdahlowitz@hotmail.com; nasa@regionsjaelland.dk; cs@rn.dk 
Emne: KKR internat og KKR arbejde 2022  

  

Kære KKR arbejdsgruppedeltagere og undervisere 
  
Nu nærmer vi os årets KKR seminar i Nyborg 7-8/3-2022 (Se adresse herunder). 
  
Nu er alle grupper indmeldt, og alt skulle være på plads! 
  
Jeg skriver til dig fordi jeg har fået indmeldt at du indgår i en KKR i 2022. 
På forhånd tak for at du har meldt dig til dette arbejde 
 
Hvis du IKKE deltager i selve internatet bedes du hurtigst muligt melde afbud. 
Jeg skal i løbet af kort tid melde det endelige antal deltagere til konferencestedet. 
Hører jeg ikke fra dig regner jeg med du deltager som planlagt!  
  
I vedlagte fil ”Arbejdsgrupper KKR 2022…” er anført hvem jeg har fået tilmeldt en KKR. 
Er man skraveret med gult er det fordi jeg har fået oplyst at man arbejder i en arbejdsgruppe med 
KKR men at man ikke ønsker at deltage i selve seminaret. 
Check venligst hurtigst muligt om du er anført korrekt. 
 
Afbud bedes indmeldt hurtigst muligt så DOS ikke kommer til at betale for ”no show”. 
Står du anført korrekt behøver du ikke foretage dig noget J 
  
Dog kan det være en god ide at etablere en mailgruppe til den KKR i arbejder på. 
Så kan i lige maile sammen på forhånd. Sikre jer at alle har alt materiale osv. 
  
Det endelige program (Program KKR seminar 2022) er indsat herunder. 
Det er forventningen at alle tilmeldte deltager i hele seminaret (Således fra 9.00 7/3 til 13.00 8/3). 
DOS står for indkvartering/overnatning og forplejning.  
  
Der er vedhæftet en liste over KKR emner, arbejdsgruppedeltagere og titler. 
I dette dokument er anført de emner og arbejdsgrupper der i år vil arbejde med KKR. 
Vi håber således at komme igennem med 7 KKR i 2022. 
  
Man kan med fordel sætte sig ind i vores ”metodebog”. Man kan læse denne for at få et bedre 
billede af den arbejdsopgave der ligger forude. 



I metodebogen er indsat ”template” hvori man bedes skrive sin KKR for at sikre ensartethed af alle 
DOS´s KKR 
Kvalitetsudvalget har endvidere udarbejdet ”årshjul” for udarbejdelsen af KKR. 
For alle disse oplysninger henvises til fanebladet "guidelines/KKR" på DOS 
hjemmeside: https://www.ortopaedi.dk/guidelines-2/korte-kliniske-retningslinjer/  
Der kan man finde alle gældende KKR-er og finde inspiration til det arbejde man skal i gang med.  
  
Vi ses i Nyborg 7/3. 
 
Skriv endeligt tilbage hvis du har nogen spørgsmål 
  
Mvh 
Frank Damborg 
Formand DOS kvalitetsudvalg 
  
Kursuscenter: 
  
DSB 
Kursuscenter Knudshoved 
Fyrvej 1 
DK-5800 Nyborg 
Telefon 63 31 23 00 
reception@dsb.dk 
www.kursusstation-knudshoved.dk 
 
 
  



BILAG 4: Program for KKR seminar mandag d. 7/3- tirsdag 
8/3 2022 
  
  
Mandag den 07.03.: 
  
KL. 09.00 - 09.30               Ankomst, kaffe og lidt brød. Small talk 
 
Kl. 09.30 – 09.40               Velkomst /Frank Damborg (FD) 
  
Kl 09.40 - 10.00                 Baggrund KKR, opbygning (GRADE), arbejdsgang, grupper 
/Frank Damborg (FD) 
  
Kl. 10.00 – 10.30                PICO modellen og oplæg til arbejde med egne PICO spørgsmål /Annie 
Primdahl (AP) 
  
Kl. 10.30 – 10.45                Strække ben pause                                       
  
Kl. 10.45 - 12.00                Praktisk arbejde i grupperne med udarbejdelse af PICO spørgsmål 
  
Kl. 12.00 – 13.00                Frokost 
  
Kl. 13.00- 13.30                  Praktisk arbejde med udarbejdelse af PICO spørgsmål, fortsat 
  
Kl. 13.30 - 14.00                 Kort præsentation fra grupperne om deres emne og PICO spørgsmål 
                                            Input fra øvrige kursister til grupperne 
                                                             
Kl. 14.00 – 15.00                Systematisk litteratursøgning /Connie Skrubbeltrang (CS) 
  
Kl. 15.00 – 15.15                Pause 
  
Kl. 15.15 - 17.00                Praktisk arbejde med litteratursøgning i hver KKR arbejdsgruppe 
                                           OBS: SØRG FOR AT HAVE ADGANG TIL 
UNIVERSITETSBIBLIOTEK (CS hjælper med søgestrenge) 
   
Kl. 17.00 – 17.20                Teoretisk oplæg om kvalitetsvurdering af litteraturen med omtale 
af AGREE/AMSTAR/Risk of Bias (NS) 
  
Kl. 17.20 – 17.55                Fortsat litteratursøgning og praktisk arbejde med kvalitetsvurdering af 
litteraturen i grupperne (CS hjælper med søgestrenge) 
  
Kl. 17.55 – 18.00                Afrunding af dagen (FD) 
                
Kl. 19.00                             Middag og hyggeligt samvær 
  



Tirsdag den 08.03.: 
  
Kl. 08.00 – 08.30               Morgenmad 
  
Kl. 08.30 – 08.50               Opstart: Hvor langt er vi? Se på gårsdagens resultater (FD) 
  
Kl. 08.50 – 09.10               Udarbejdelse af anbefaling efter Grade modellen (NS) 
  
Kl. 09.10 – 09.40               Gennemgang af KKR skabelon, med eksempler (AP) 
  
Kl. 9.40 – 10.15                 Praktisk arbejde: Fortsat litteratursøgning og praktisk arbejde med 
kvalitetsvurdering af litteraturen i grupperne 
                                      
Kl. 10.15 - 10.30                Pause 
  
Kl. 10.30 – 11.40               Praktisk arbejde hvor de enkelte grupper laver status på arbejdet og 
forbereder videre arbejde efter internatet 
  
Kl. 11.40 – 12.00               Afrunding og aftaler om det videre arbejde (FD) 
  
Kl. 12.00 – 13.00               Frokost 
 
                                           Afslutning 
 
Kl. 13.00 - 15.00               Mulighed for arbejde i grupperne. Ingen supervision                     
 

 

 
  



BILAG 5: Arbejdsgrupper KKR 2022. 
Der er indmeldt følgende 7 arbejdsgrupper m. 25 gruppemedlemmer. 19 deltager på kurset 

Gul markering betyder at man IKKE deltager i internatet, men at man arbejder med i gruppen. 

 
GRUPPE 1: Ny KKR 
 

EMNE: KKR om anvendelsen af dual mobility cupper 
PICO: Har patienter over 70 år med hofteledsartrose og indikation for indsættelse af en THA bedre effekt 
af en dual mobility cup end en unipolær med hensyn til luksation, reoperation samt funktionsevne? 
Ansvarligt fagområde 1: Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik (DSHK) 
Deltager Tilhører fagområde E mail 
Morten Bøgehøj DSHK Morten.Boegehoej@rsyd.dk 
Martin Lamm Associeret til gruppen men 
deltager ikke på internatet. 

DSHK Martin.Lamm@aarhus.rm.dk 

Thomas Jakobsen DSHK Thomas.Jakobsen@rn.dk 
 
GRUPPE 2: Revision fra 2017 

EMNE: Antibiotikaprofylakse i forbindelse med hofte- og knæalloplastik 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DSHK 
Ansvarligt fagområde 2: DSOI 
Associeret: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 
Deltager Tilhører fagområde E mail 
Thomas Lind-Hansen DSHK Thomas.Bruno.lind-

hansen@rsyd.dk 
Morten Boye Petersen DSHK mbp@dadlnet.dk 
Jeppe Lange DSOI  jeppe.lange@clin.au.dk 
Claus Østergaard Dansk Selskab for Klinisk 

Mikrobiologi 
Claus.Ostergaard@rsyd.dk 

Thomas Jakobsen DSHK Thomas.Jakobsen@rn.dk 
 
GRUPPE 3: Ny KKR 

EMNE:  Caput radii protese vs excision ved stabile caput/collum radii frakturer hos voksne  
PICO: Udfærdiges 
Ansvarligt fagområde 1:  DOT  
Ansvarligt fagområde 2: DSSAK  
Deltager Tilhører fagområde E mail 
Kenneth Quaade Szkopek  DOT kenneth.quaade.szkopek.03@regionh.dk  
Christian Cavallius  DOT christian.cavallius@gmail.com  
Steen Lund Jensen DSSAK steen.lund.jensen@rn.dk 
Theis Munchholm Thillemann 
Associeret til gruppen men deltager 
ikke på internatet. 

DSSAK theithil@rm.dk 

 



 

GRUPPE 4: Revision fra 2017 

EMNE: Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskaft calvikcula frakturer hos voksne 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DOT 
Ansvarligt fagområde 2: DSSAK 
Deltager Tilhører fagområde E mail 
Mette Rosenstand DOT mrosenstand@gmail.com 
Ilija Ban Associeret til gruppen 
men deltager ikke på internatet.  

DOT Ilija.Ban@regionh.dk 

Anne Kathrine Belling Sørensen 
Associeret til gruppen men deltager 
ikke på internatet. 

DSSAK Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk 

Thomas Falstie-Jensen DSSAK thomfals@rm.dk 
 

GRUPPE 5: Revision fra 2017 

EMNE: Mikrobiologiske prøvetagning ifm. revisionskirurgi 
PIRO:  
Population: Patienter, som undergår revisionskirurgi ifm. ortopædisk implantat 
Indicator test: Peroperative vævsprøver hhv. sonikeringsvæskeprøve 
Reference standard: Multikriterie-definition formuleret ved EBJIS https://ebjis.org/guides/fri-consensus-meeting-2018 
Objective: Bakteriel diagnose pba. prøvemateriale, biopsimetode og biopsiantal 
Ansvarligt fagområde 1: DSOI 
Ansvarligt fagområde 2: DSHK 
Ansvarligt fagområde 3: DOT 
Deltagere Tilhører 

fagområde 
E mail 

Martha Ignatiussen DSOI martha_ign@hotmail.com 
Mathias Bæk Rasmussen DSHK mathias.rasmussen@rn.dk 
Peter Toft Tengberg Associeret til gruppen men 
deltager ikke på internatet. 

DOT peter.toft.tengberg@regionh.dk 

 

GRUPPE 6: NY KKR 

EMNE: Børn med knætraume og hæmartron- indikation for subakut MR? 
PICO: Ikke helt på plads 
Ansvarligt fagområde 1: SAKS 
Ansvarligt fagområde 2: DPOS 
Associeret: Radiologisk selskab 
Deltager Tilhører fagområde E mail 
Lars Konradsen Associeret til gruppen men 
deltager ikke på internatet. 

SAKS lars.konradsen@regionh.dk 

Peter Faunø SAKS peter@faunoe.dk 
Philip Hansen Radiologisk selskab Philip.Hansen.02@regionh.dk 
Vilhelm Engell DPOS vileng@rm.dk 

 
 



 

 

GRUPPE 7: Revision fra 2017 

EMNE: Distal radius hos børn- revision fra 2017 
PICO: Revision = tidligere 
Ansvarligt fagområde 1: DPOS 
Deltager Tilhører fagområde E mail 
Peter Buxbom DPOS peterbuxbom@hotmail.com 
Louise Klingenberg DPOS louise.klingenberg.03@regionh.dk 

 
 
 

Mailliste: 

Morten.Boegehoej@rsyd.dk; Martin.Lamm@aarhus.rm.dk; Thomas.Jakobsen@rn.dk; Thomas.Bruno.lind-
hansen@rsyd.dk; mbp@dadlnet.dk; jeppe.lange@clin.au.dk; Claus.Ostergaard@rsyd.dk; 
kenneth.quaade.szkopek.03@regionh.dk; christian.cavallius@gmail.com; steen.lund.jensen@rn.dk; 
theithil@rm.dk; thomfals@rm.dk; Anne.Kathrine.Belling.Soerensen@regionh.dk; Ilija.Ban@regionh.dk; 
mrosenstand@gmail.com; peterbuxbom@hotmail.com; louise.klingenberg.03@regionh.dk; 
peter@faunoe.dk; lars.konradsen@regionh.dk; vileng@rm.dk; Philip.Hansen.02@regionh.dk;  
Frank.damborg@rsyd.dk; primdahlowitz@hotmail.com; nasa@regionsjaelland.dk; cs@rn.dk  

 
 
 
  



BILAG 6:  
Fremsendt fil med ansøgning om KKR forløb 2023 til 2027. 
Ansøgning om afsætning af midler til årligt KKR forløb i årene 2023 til 2027 

Da undertegnede var nyvalgt som KU formand søgte jeg DOS bestyrelsen om økonomi til at afholde KKR 
seminar og gennemføre KKR forløb, som vi kender dem i årene 2017 til 2022. 

Aktuelt indkalder vi KKR emner til forløbet i 2022. Med den aktuelle bevilling er der herefter ikke belæg for 
at indkalde KKR emner til 2023 og frem. 

Derfor ansøges hermed om midler til at gennemføre KKR forløb på samme måde som de foregående 5 år, i 
de kommende 5 år. Således 2023 til 2027 

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. Siden 2012 har man i DOS arbejdet efter 
”KKR-konceptet”. Og fra 2017 til og med 2022 har der været bevilliget et årligt KKR internat med 
efterfølgende forløb forankret i kvalitetsudvalget. 

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. 

Det har gennem længere tid været 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 



I perioden 2017 til 2022 er der afsat midler til KKR forløb. 

Det foreslås at vi de efterfølgende 5 år (2023-2027) fortsætter med at 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 præsenteres 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 (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. 

Maj-juni: KKR sendes til høring i eget fagområde. 

August-september: 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 

De forventede udgifter til ovennævnte vil være i størrelsesordenen 40-60.000 årligt til ”internatregning”, 
statistikerassistance og transport.    

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. Der ansøges hermed om midler til 
en ”fortsat 5-års plan” for KKR arbejdet. En KKR er gældende i 5 år, og skal herefter 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 producerer mindst én KKR. 
- Det er målet at opnå ”bredere accept” af KKR konceptet over de kommende 5 år. 

Evaluering: 

På DOS kongressen 2022 arrangere KU et KKR-evalueringssymposium. Dette baserer sig på 
spørgeskemadata fra medlemmerne i foråret 2020 og 2022 vedr. KKRér.  

- På DOS kongressen 2026 arrangere KU igen et KKR-evalueringssymposium. Dette skal baserer sig på 
spørgeskemadata fra medlemmerne i foråret 2024 og 2026.  

- I foråret 2024 og 2026 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 2026 om 
man fortsat vil arbejde med KKR, eller om initiativet skal ophøre når denne bevilling ophører. 

 

 

Med venlig hilsen 

Frank Damborg 

Formand Kvalitetsudvalget DOS  

  


