
Referat: møde i DOS Kvalitetsudvalg  
 
 
Torsdag 1/9-22. Kl. 10.00 – 15.00  
Lokalitet: Rigshospitalet. Vært Kolja Weber.  
 
1. Deltagere (10.00-10.05): 
Til stede: Rikke Bielefeldt RB (Traume) var til stede onn line under pkt. 4, Kolja Weber KW 
(Onkologi), Marie Fridberg MF (Børn) var til stede under pkt. 4, Anders Lorentzen ALo 
(Hånd), Anders Lamberg ALa (DOO), Christen Ravn CR (DSOI), Thomas Falstie-Jensen TFJ 
(Skulder-albue), og Frank Damborg FD (Formand). 
 
Fravær: Morten Bøgehøj MB (Hofte/knæ), Anders Boesen (SAKS), Mikkel Andersen MA 
(Ryg) og Mostafa Benyahia MB (Fod) 
 
2. Mail og adresseliste (10.05-10.10):  
Som bilag 1 nederst i teksten er indsat mail og adresseliste. Denne blev sendt rundt og 
opdateret på mødet, med specielt focus på udskiftninger, suppleanter mv. Alle fagområder 
opfordres til at konstituere sig med en suppleant så flest muligt fagområder er 
repræsenteret på hvert møde. 
 
3. Nyt fra fagområderne (10.10-10.30):  
Der var sidste gang afsat længere tid til dette emne. På dette møde prioriteredes 
problemstillinger eller emner hvor man ønsker assistance/indput fra andre fagområder. 
Der var ingen større problemer som er ført til referat. 
 
4. KU symposier. DOS 2022+2023+2024 (10.30-11.30): 
Alle faste udvalg arrangerer et symposium på hver kongres. Således også KU. 
 
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. Som bilag 2 er indsat 
programmet som det ser ud i skrivende stund. Dog meddelte Christen Ravn på mødet 
forfald da han på samme tid skal deltage i et andet symposie på kongressen (FD har 
umiddelbart efter mødet fået tilsagn fra Thomas Jacobsen til at erstatte Christen) 

2023: Her er endnu ikke fastlagt emne. 

På mødet i april fremkom 2 ideer: 

A) Inklusion: MF og RB leverede oplæg til belysning af dette emne. Der bleve foreslået 2 
forskellige ”modeller”. Der var enighed om at gå videre med ”model 2”. Vi planlægger 
herefter videre med dette tema til symposium 2023. MF og RB søger DOS videnskabeligt 
udvalg om midler samt LVS om tilskud til udenlandsk foredragsholder. 

På næste møde præsenteres status. 



 

 

Udbud/Licitation: Et andet emne til muligt symposium 2023 var udmeldt som 
udbud/lisitation. Emnet er stadig i spil til et symposium i 2024, men nogle fremfører at det 
vil være bedre med et separat kursus? Eller at belyses emnet med en ”hvidbog”? Videre 
diskussion af dette emne på forårsmøde 

2024: Her er endnu ikke fastlagt emne. Men ovennævnte udbud/licitation er stadig i spil. 
Derudover blev på mødet nævnt alternative emner: 

Ventelister, offentligt arbejdsmiljø og kvalitetsdatabaser.  

Vi lader emnet ligge lidt. Der er længe til 2024 J 

 
5. Kommende revision af specialeplanen (11.30-12.30): 
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 
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 3 nederst i denne dagsorden er indsat referat fra det opstartende møde i 
gruppen afholdt 22/2. Næste møde var via zoom og blev afholdt 28/4. Som bilag 4 er 
indsat dagsorden for dette møde. 
 
Der var afsat tid til at KU medlemmer kunne spørge ind til referatet og udvalgsarbejdet. 
Der var ganske få spørgsmål som blev besvaret. 
 
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. 
 
På dette møde diskuteredes hvor langt arbejdsgruppen er kommet samt det videre 
arbejde. 
 



12.30 – 13.15 Frokost 
 
 
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 2023 (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 nyligt 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.  
 
Der pågår aktuelt arbejde med 6 KKRer som ligger i høring på hjemmesiden frem til 30/9.  

 
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 
 
 
Efter 30/9 fpr arbejdsgrupperne tid til at basvare de indkomne høringer. Finale udgaver 
foreligger til kongressen. 
 



Primo 2022 er der sendt ny ansøgning til DOS bestyrelsen om KKR arbejde for perioden 
2023 til 2027 (Som bilag 6 (I referat fra 20/4) er denne ansøgning 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 og 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 
 
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 
 
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. 



Ønsker man at gennemføre revision skal der indrapporteres en arbejdsgruppe senest i uge 
3 2023. 
 
 
6.C Kommende KKR i 2023 (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 
   

 
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. 
 
OBS: KKR internatet i 2023 vil blive afholdt torsdag-fredag i uge 10 2023 (Dvs. 9-10/3-23) 
 
 
7. Diskussionspunkt (14.00-14.45):  
 
Det aftalte diskussionspunkt om ”Vejledninger” udgik da der var afbud fra 
oplægsholderen. Vi enedes om at emnet er out-dateret og ikke sættes på igen.  

8. Kommende møder (14.45-14.50):  
 
Følgende mødetidspunkter er fastlagt for 2022-2023:  
 
Aktuelle møde: Torsdag 1/9-22: 10.00 -15.00 Vært. KW.  
 
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 planlægges af ny formand.  
Forårsmødet har typisk ligget på Fyn / i Jylland.  
 
”Efterårsmøde” september/oktober. Dato og sted planlægges 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 ekstra-aktivitet / 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) Udbud/Licitation: Et andet emne til muligt symposium 2023 var udmeldt som 
udbud/lisitation. Emnet er stadig i spil til et symposium i 2024, men nogle fremfører at det 
vil være bedre med et separat kursus? Eller at belyses emnet med en ”hvidbog”? Videre 
diskussion af dette emne på forårsmøde 

 
10. ”Eventuelt” (14.55-15.00) 
 
 
 
 
 
     Referat v/Frank Damborg 
     Formand DOS-KU 
     4/9-22  



BILAG 1: Medlemmer af Kvalitetsudvalget 2021 (Opdateret 20/4-22) 
 

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:  
Kvalitetsudvalgets symposium om 
KORTE KLINISKE RETNINGSLINIER 
- Kendskab til, brugen af og fremtiden for KKRér 
 
TORSDAG 17/11 13.30 til 15.00 
 
De seneste år har DOS arbejdet systematisk med udarbejdelsen af Korte kliniske retningslinier. 
Det er blevet til en hel del retningslinier som er tilgængelige på hjemmesiden. 
Flere har haft et relativt stort impact på vores hverdag. 
  
På dette symposium vil vi prøve at se "rundt om" KKRérne. 
Baggrunden for, arbejdsgangen bag, kendskabet til, brugen af og fremtiden for KKRér som vi 
kender dem 
  
Program: 
5 min Velkomst V/FD 
  
15 min Baggrund V/FD (Eller vil du?) 
KKRér fra 2012 til 2022 
  
10 min "Hvordan er det at indgå i en KKR arbejdsgruppe"? V/ Christen Ravn (OBS > Thomas 
Jacobsen) 
  
10 min Kan en KKR have impact? V/ Ilija Bann 
 
10 min Spørgeskema om KKRér V/AP 
Kvalitetsudvalget lavede i foråret 2020 et spørgeskema blandt medlemmerne om KKRér. 
Spørgeskemaet er gentaget i 2022. Hvad viser det? Hvad siger medlemmerne om KKRér?  
  
5 min oplæg til diskussion og spørgsmål V/AP 
Der er nu åben mikrofon.  
Har du spørgsmål eller kommentarer til KKRér?  
Hvad tænker du om fremtiden for KKRér? 
  
30 min Diskussion  
Ordstyrere FD+AP 
  
5 min Opsamling og afrunding V/FD 
  

 
  



BILAG 3:  
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 4: Dagsorden: Møde nr. 2 for arbejdsgruppen til ”DOS’s input 
til kommende revision af specialeplan” 

DAGSORDEN 28/4-22 
 
1. Velkomst 
2. Præsentationsrunde 
3. Repetition af formål 
Der er følgende ”opdrag” for nedsættelse af denne 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 gennemføres 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 med oplæg fra hvert fagområde (”knaster”/problemer/overlap ml. 
fagområder/ubeskrevne emner?): 
Siden sidst har alle fagområder haft følgende ”hjemmeopgave”: 

•         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). 

  
Som eksempler på ”snitflader” blev på sidste møde nævnt: 
  

•         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? 
Frem mod næste møde laves følgende aftaler?   
  
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 
  
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@gmail.com 
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 Lars.Bo.Ebskov@regionh.dk 
Hofte/Knæ Thomas Jacobsen Thomas.jakobsen@rn.dk 
Børn Martin Gottliebsen martin.gottliebsen@gmail.com 
Ryg Rikke Rousing  Rikke.rousing@rsyd.dk   

 
7. Evt. 
 
8. Relevante dokumenter (Tidligere udsendt) 
Specialplanlægning, April 2015 
Specialevejledning for Ortopædisk Kirurgi, Juli 2020 
Vejledning om udmøntning af sundhedlovens § 208 om specialeplanlægning, Nov 2008 


