
 
 

 
 

Udpegning til ekspertgruppen for LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb 

 
 
Borgere over 65 år, der får et hoftenært lårbensbrud, er en gruppe med stor morbiditet og 
mortalitet, og patientgruppens belastning af såvel sundhedsvæsenet som den kommunale 
ældrepleje er betydelig. Endvidere er der ifølge årsrapporten fra Dansk Tværfaglig Register for 
Hoftenære fortsat uønsket variation i behandlingskvalitet og outcome på tværs af landet.  
 
På den baggrund igangsættes et nationalt LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb i regi af det 
Nationale Kvalitetsprogram. LKT’et vil have fokus på hele patientforløbet for borgere 65+ med 
hoftenære frakturer og særligt på optimering af samspillet mellem regioner og kommuner.  
 
Via relevante faglige selskaber og Kommunernes Landsforening efterspørges kandidater til en 
tværfaglig og tværsektoriel ekspertgruppe, som skal være med til at sætte den faglige retning for 
det kommende LKT. Udvalgte kandidater inkluderes i ekspertgruppen ud fra fordelingsnøgle i bilag 
3 samt det hensyn at den samlede ekspertgruppe spænder så bredt organisatorisk og geografisk 
som overhovedet muligt. Alle foreslåede kandidater modtager endelig besked i løbet af december. 
 
Nedenfor gives en introduktion til, hvad det indebærer at deltage i ekspertgruppen for LKT 
Sammenhængende Hoftebrudsforløb. 
 
Ekspertgruppens opgaver 
Ekspertgruppens primære opgave er at udarbejde en projektbeskrivelse af LKT-indsatsen, og heri 
definere de konkrete forbedringsmål (resultatmål og eventuelle procesmål), det sundhedsfaglige 
indhold i LKT samt foreslå mulige tiltag til efterfølgende implementering. Ekspertgruppen skal 
sikre, at projektbeskrivelsen er operationel og tydeligt anviser hvilke forbedringer, der skal opnås, 
så den kan fungere som grundlag for forbedringsarbejdet i de deltagende afdelinger/enheder.  
 
Herudover skal ekspertgruppen i løbet af projektet løbende bidrage til at kvalificere program og 
indhold på læringsseminarer, bidrage til erfaringsopsamling undervejs samt bidrage til en 
afsluttende vurdering af resultaterne. For udkast til kommissorium for ekspertgruppen se 
www.kvalitetsteams.dk – LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb. 
 
Foreløbig mødeplan 
Der planlægges i udgangspunktet 4-5 møder i ekspertgruppen på følgende datoer: 

 Torsdag den 19. januar 2023 i tidsrummet kl. 10-15 
 Torsdag den 9. marts 2023 i tidsrummet kl. 10-15 
 Tirsdag den 25. april ELLER onsdag den 26. april i tidsrummet kl. 10-15 
 Tirsdag den 6. juni ELLER onsdag den 7. juni i tidsrummet kl. 10-15 

 
Såfremt der opstår særlige behov kan der evt. blive tale om at supplere med et kort 
møde/videomøde. Møderne forventes at blive afholdt i Region Syddanmark, evt. i Vejle. 
 
 



 

 
 
 
 
Projektbeskrivelsen udarbejdes i løbet af første kvartal 2023 og forventes endeligt godkendt af 
Styregruppen for LKT medio 2023, inden arbejdet med LKT'et overgår til næste fase. 
 
LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb forløber over en toårig periode, og forventes igangsat 
ultimo 2023.  
 
Ekspertgruppens sammensætning 
Ekspertgruppen sammensættes med fokus på at inddrage tværfaglig og tværsektoriel 
ekspertviden, som dækker hele patientforløbet fra operation til genoptræning, pleje og 
rehabilitering. Herudover deltager patient- og pårørende repræsentanter, en forbedringsekspert 
og en repræsentant fra Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud (DRHOFTEBRUD). 
For samlet liste over efterspurgte kompetencer i LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb se bilag 
3. 
 
Yderligere materiale 
For yderligere om baggrund for LKT Sammenhængende Hofteforløb samt information om lærings– 
og kvalitetsteams se kvalitetsteams.dk eller vedlagte dokumenter 

 Bilag 1: Kort om LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb 
 Bilag 2: Kort introduktion til Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) 
 Bilag 3: Liste over efterspurgte kompetencer i Ekspertgruppen  
 Udkast til Kommissorium for ekspertgruppe for LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb 

findes på www.kvalitetsteams.dk – LKT Sammenhængende hoftebrudsforløb 
 Se e-læringsforbedringskursus på www.kvalitetsteams.dk , der på en interaktiv måde 

introducerer til forbedringsarbejde.  
 
 
 
 


