
 

Temadag den 25. oktober 2019 
Kliniske kvalitetsdatabaser  

– vigtig information der kommer vore patienter til gavn 
eller spild af tid? 

Symposium 
08.30 - 09.00 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/ Helene Probst, centerchef, Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen  

10.20 - 10.40 Pause 

10.40 - 11.05 Kvaliteten i de danske kliniske databaser 
v/ Cecilie Lindström Egholm, ph.d.-studerende, 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, Odense 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 

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 
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