Temadag

Fødselsdagsfest

Kliniske kvalitetsdatabaser – vigtig information der
kommer vore patienter til gavn eller spild af tid?
Fredag den 25. oktober 2019 kl. 08.30-16.00

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 18.30- 01.00

Domus Medica, Kristianiagade 12, København

Domus Medica, Store Sal, Kristianiagade 12, København

Det Medicinske Selskab i København

Symposium
08.30 - 09.00

Aftenens foredrag holdes af Peter Vuust
Ankomst kaffe og rundstykker

09.00 - 09.10
Velkomst
		v/ Anne Mette Dons, Præsident
09.10 - 09.55
”Guideline-data-practice- change” in UK, all the way from the BlueBook
		
to now a linked Guideline-Registry NICE system
		v/ Anthony Johansen, consultant, Cardiff, Wales, UK
09.55 - 10.20

How we improved quality in Danish health care last couple of decades
v/ Søren Brostrøm, Medical Director

10.20 - 10.40

Pause

10.40 - 11.05
Kvaliteten i de danske kliniske databaser – Dansk Hjerterehabiliterings		
database som case
		v/ Cecilie Lindström Egholm, postdoc., REHPA – Videncenter for
		
Rehabilitering og Palliation
11.05 - 11.30
RKKP – de danske kvalitetsdatabaser – metoder og visioner
		v/ Lasse Nørgaard, afdelingsleder, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
11.30 - 12.00

Paneldiskussion – Hvad skal der til før vi har en golden standard i DK?

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.10
Forskelle i behandlingskvaliteten på sygehuse – hvad viste data i
		Rigsrevisionens undersøgelse
		v/ Søren Paaske Johnsen, klinisk professor, overlæge, Aalborg Universitetshospital
13.10 – 13.30
Hvilke konklusioner har Rigsrevisionen draget af undersøgelsen
		v/ Claus Vejlø Thomsen, kontorchef, Rigsrevisionen
13.30 - 13.45
Eksempler fra Lungecancer databasen
		v/ Erik Jakobsen, overlæge, Syddansk Universitetshospital
13.45 - 14.00

Eksempler fra Apopleksidatabasen
v/ Dorte Damgaard, overlæge, ph.d., Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

14.00 - 14.15
Tyve års er erfaringer med kliniske kvalitetsdatabaser i det danske sundhedsvæsen.
		
Hvad har vi opnået?
		v/ Jan Mainz, vicedirektør, professor, Psykiatriledelsen, Region Nordjylland
14.15 - 14.40

Kaffe/te

Kom og vær med til tankevækkende
foredrag om Musik på hjernen.
Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan
påvirker musik os, fysisk og følelsesmæssigt såvel som sprogligt? Peter
Vuust tager i dette tankevækkende foredrag afsæt i sin karriere som
jazzmusiker og forklarer, hvordan hjernen bearbejder musik og om
forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner.
Hjerneforskningen kan fx fortælle om en del om musik som biologisk
fænomen. Undersøgelser viser meget overraskende, at musik udløser
reaktioner i hjernens belønningssystem. Den menneskelige hjernes
belønningssystem gør fx, at vi oplever nydelse, når vi foretager os noget,
der er godt for vores overlevelse.
I foredraget kommer Peter Vuust ind på de aktuelle teorier om musikkens
evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt
musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner
generelt. Til slut trækker Peter Vuust også perspektiver til fremtidens
forskning i musik og hjerne med nye, forskningsbaserede øvestrategier,
musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet.
Oplev et spændende foredrag ved Peter Vuust som er jazzbassist,
hjerneforsker, komponist og orkesterleder.
Herefter starter festen med middag, og der vil under middagen være
en festtale. DJ Torsten Christiansen fra diskotek SPARTO spiller efter
middagen op til lancier og dans til kl. 01.00.

					Medlemmer
Ikke-medlemmer
								 + ledsagere
Pris

Temadag og fødselsdagsfest inkl. vin og drinks 		

700

Fødselsdagsfest inkl. vin og drinks			

500		

1000
750

Temadag						200		250

14.40 - 15.00
Kliniske kvalitetsdatabaser og kvalitetsarbejdet i almen praksis?
		v/ Trine Jeppesen, praktiserende læge, PLO’s bestyrelse og dataudvalg
15.00 - 15.20
Kliniske databaser og kvalitetsarbejdet i almen praksis som del af et
		sammenhængende sundhedsvæsen
		v/ Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, programstyregruppen KiAP,
		
Kvalitet i almen Praksis
15.20 - 15.50

Paneldiskussion – hvordan sikrer vi, at data kommer patientbehandlingen til gavn?

15.50 - 16.00
Afrunding af dagen
		v/ Anne Mette Dons, Præsident

Tilmelding
Tilmelding skal via selskabets hjemmeside www.dmsk.dk
Ved tilmelding bedes navn på eventuel ledsager til fødselsdagsfesten venligst opgivet.
Tilmeldingsfristen er senest den 4. oktober 2019.
Yderligere information
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær
Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller på telefon 35 44 84 01.

