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1. Præsentationsrunde og velkommen til Bodil Ørkild
Bodil Ørkild bød velkommen, og der var en kort præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.
3. Orientering vedr. nyt koncept for patientinformationer v/Nikoline Ridder Christensen
Nikoline Ridder Christensen præsenterede det nye koncept for patientinformation,
herunder blev det drøftet, hvorledes SFR skal inddrages i godkendelse af materialet.
Slides fra præsentationen er vedlagt referatet.
SFR besluttede, at materialet fordeles på fagområder til godkendelse, hvorefter det
samlede SFR får teksterne til gennemsyn, før disse testes hos en gruppe patienter.
Der skal udpeges læger til at gennemgå følgende fagområder:
1. Hånd
2. Skulder og albue
3. Tæer, fod og ankel
4. Knæ og hofte
5. Brud og amputationer
6. Kunstige led/alloplastik
Gruppen gjorde opmærksom på, at der mangler patientinformation vedr. traumatologi og tumorkirurgi samt børneortopædkirurgi. Børneortopædkirurgi bør udarbejdes
som det sidste, men det er fortsat vigtigt med informationsmateriale, der er målrettet forældrene.
Der blev udtrykt ønske om, at patientinformationsmaterialet også bliver tilgængeligt
elektronisk.
Nikoline taler med Lene Kinimond Ørsted, der via SFR får fordelt materialet til relevante læger på de enkelte fagområder, som gennemgår det sundhedsfaglige indhold.
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4. Drøftelse og status v/ Claus Munk Jensen vedr.:
4a. Status på henvisningskrav til primærsektoren, 4b. Udbud og 4c. Forbrug i det private
Claus Munk Jensen har været til møde med koncernledelsen vedr. udrednings- og behandlingsretten samt forbrug på private hospitaler. Claus præsenterede slides fra
mødet, disse er vedlagt referatet.
I forhold til tiltag der kan øge overholdelse af udredningsretten, blev ensrettede henvisningskriterier til primærsektoren drøftet. Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr.
dette, og det blev fremhævet, at hvis der f.eks. er foretaget billeddiagnostik inden
patienten henvises, skal det fremgå, så det kan findes frem. Det er vigtigt, at kravene
er opfyldt, når der henvises fra egen læge, så patienten kommer så let som muligt
gennem systemet.
Materialet med henvisningskrav skal maksimalt være på et par sider, så det er let
overskueligt. Materialet sendes ud via PraksisNyt til alle praktiserende læger. Der skal
specifikt stå hvilke patientgrupper, der skal henvises hurtigt.
Der bør fra hospital til primær sektor være en forklaring med, hvis hospitalet afviser
patienten. Krav ved henvisning af børn skal sendes ud i et selvstændigt brev.
Udredning ved private hospitaler i henhold til udbud blev desuden drøftet. Ortopædkirurgisk afdeling på HGH er ved at udarbejde en vejledning til forløbet for patienter,
der viderehenvises fra Garantiklinikken til Kysthospitalet, herunder bl.a. hvad der skal
registreres. Vejledningen skal også gælde alloplastikker, der viderehenvises fra BFH til
Kysthospitalet. Det er kun Garantiklinikken eller BFH, der henviser til Kysthospitalet.
Jane Refer, Henrik Palm, Lulu Torm Wilenius og Steen Mejdahl står for endelig udarbejdelse af vejledningen til alle hospitaler. Processen med viderehenvisning må løbende evalueres og vejledningen må korrigeres, efterhånden som der drages erfaringer på området.
5. Drøftelse af status og fremtid vedr. Garantiafdelingen v/Steen Mejdahl
Steen Mejdahl orienterede om Garantiklinikken, herunder at der er væsentligt flere
patienter, der henvises til klinikken, efter visitationskriterierne er blevet udvidet.
Det blev drøftet, i hvilken form Garantiklinikken bør fortsætte, herunder om behandlingsområderne skal fordeles på alle ortopædkirurgiske afdelinger, så hver afdeling
har et fagområde. Emnet drøftes igen efter sommerferien.
Jes Bruun Lauritzen orienterede om, at hvis patienten stopper med rygning og/eller
alkohol inden operation, nedsætter det risiko for komplikationer væsentligt. Hvis patienten således ønsker at nedsætte forbruget, skal afdelingerne være opmærksomme
på, at patienten er udenfor garantier, mens dette pågår. Husk korrekt kodning.
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6. PAL-samarbejdsaftaler i forbindelse med ”multitraumepatienter” på tværs af
hospitalerne v/ Claus Munk Jensen, herunder:
6a. Hvad er en kompleks ortopædkirurgisk patient, 6b. Hvilke patienter skal indgå i
PAL og 6c. Korrekt definition af tæller og nævner
Claus Munk Jensen orienterede om oversigten fra Rigshospitalet over komplekse ortopædkirurgiske patienter.
I forløbet er det vigtigt at skelne mellem BAL og PAL. PAL er primært til de patienter,
der går på tværs af afdelinger og/eller har et komplekst forløb.
Der er behov for at definere nævneren, da denne ikke er korrekt, hvilket betyder, at
måltallet for PAL bliver forkert. Flere afdelinger har sendt en oversigt til deres direktioner med antal patienter, der har en PAL og antal patienter i gruppen. Disse oversigter sendes til Lene Kinimond Ørsted, så der kan skabes overblik over gruppen, samt
et bedre estimat for antal patienter i gruppen.
7. Nyt fra afdelingerne
Der var en kort orientering om epikrisestandarder og håndtering af opioidafhængige
patienter.
8. Kliniske databaser v/Bo Hempel Sparsø, herunder:
a. Drøftelse af SFR kommentarer til de 5 ortopædkirurgiske databaser på baggrund af
fremsendt materiale og b. Hoftealloplastik, årsrapport 2019
Bo Hempel Sparsø orienterede om de kliniske databaser. HVH har udfyldt skemaet til
vurdering af de regionale kliniske kvalitetsdatabaser i RKKP og Thue Ørsnes gennemgik dette.
Der mangler informationer om Dansk Frakturdatabase samt Amputationsdatabasen,
der drives af en gruppe på AHH i Videnscenter for amputationer (Morten Grove
Thomsen).
Henrik Palm fremhævede, at der er flere problemer med de kliniske databaser. Dels
er der indikatorer, der ikke er specielt relevante, dels er der store udfordringer med
at få registreret i databaserne. Det blev aftalt, at Henrik Palm og Bo Hempel Sparsø
skriver disse opmærksomhedspunkter ind i skemaet.
Der anvendes mange ressourcer på de kliniske databaser. Hvis der om et par år fortsat ikke er tillid til, at data er valide og data ikke anvendes i større grad, blev det drøftet, at Regionen kunne undlade at deltage i databaserne. Guidelines, standarder og
registre burde kombineres – så ville man have, hvad man skulle anvende i ét. Det er
for sent med rapportering x 1 pr. år, det burde optimalt være x 1 pr. måned, så man
hurtigt kan anvende data og eventuelt korrigere praksis, hvis data viser dette. Generelt passer data ikke med håndtællinger på afdelingerne, hvilket skaber yderligere
usikkerhed.
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Bo orienterede om, at data sandsynligvis vil kunne overføres automatisk fra SP, når
systemet kommer til at fungere optimalt.

Følgende blev aftalt:
• Bo overfører det, der er indberettet i skemaet
• Henrik og Bo sætter hoftenære frakturer på oversigten
• Refleksioner om datakvalitet indgår i skemaet
• Der er behov for løbende data. Bo undersøger om FLIS kan anvendes, alternativt
skrives emnet på skemaet som problemområde
9. Eventuelt
a. Børneortopædkirurgi og henvisninger
Patientforløbsbeskrivelser indenfor børneortopædkirurgien bør ensrettes/skrives
igennem. Der indsamles det, der er udarbejdet på området, og der udarbejdes en
plan for det videre forløb, hvorefter emnet igen tages op i gruppen.
b. Der inviteres til 5 SFR møder i 2020, fredage 12-14.
Næste møde i gruppen er fredag den 20. september 2019 kl. 12-14 på Gentofte Hospital.
c. Forslag til emner til næste møde
• PAL
• Status vedr. Garantiklinikken
• Opfølgning på ”nyt koncept for patientinformationer”. Hvor langt er vi nået.
• Nyt fra afdelingerne

Deltagere: Bodil Ørkild, Steen Mejdahl, Lulu Torm Wilenius, Hanne Forbech Skall, Leif Berner Hansen,
Henrik Palm, Jane Refer, Jette Christensen, Jes Bruun Lauritzen, Thue Ørsnes, Helle Tvedeskov Nielsen,
Jes Bruun Lauritzen, Claus Munk Jensen, Henrik Nathansen, Nikolaj Rindom, Dorte Thorning Hofland.
Gæster: Nikoline Ridder Christensen, Bo Hempel Sparsø, Janne Henriksen (ref.)
Afbud/fraværende: Morten Østergaard, Vivian Hansen, Henriette Pauline Pedersen, Lisbeth Wiben
Gundersen, Jon Ivar Tuxøe, Tine Lundbak, Michael Mørk Petersen, Karen-Lise Crone, Lene Kinimond Ørsted
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