
De danske kvalitetsdatabaser er unikke. Der er stort klinisk ejerskab til databaserne, der er stor 
komplethed i data, og de har i høj grad understøttet kvalitetsarbejdet i Danmark. 
 
Regionerne har endvidere med RKKP sikret en fælles organisering, prioritering og finansiering af 
databaserne. Siden RKKP’s oprettelse i 2010 har organisationen stået i spidsen for at udvikle arbejdet
med kvalitetsdata i Danmark. Der holdes igen i år en databasedag, hvor vi får drøftet forskellige 
emner relateret til databaserne.

Målgruppen er styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser samt administrativt ansatte på 
kvalitetsområdet.

09.00  – 09.30  Kaffe/Morgenbrød 

09. 30 – 09.40  Velkomst v. sundhedsdirektør Per Busk, Region Syddanmark

09.40 – 09.50   Indledning til databasedagen 
  v. sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner 

Session 1:  Lærende succeshistorier

9.50 – 10.10  Hvad kommer der ud af data, der er defineret og ejet af fagprofessionelle 
  v. faglig leder, cheflæge Paul Bartels, RKKP

10.10-10.30  Resultat af klassisk databasedrift og interaktion mellem forskning og 
  kvalitetsmonitorering i DAHANCA, 
  v. prof., overlæge, dr.med. Jens Overgaard, Aarhus Universitetshospital

10.30-10.50  Resultater af systematisk kvalitetsarbejde baseret på databasen for akut 
  mave-tarm kirurgi
   v. ledende overlæge, ph.d., dr. med., Henrik S. Jørgensen, Nordsjællands Hospital
 
Session 2:  Hvad kan databaserne bruges til øjeblikkeligt – mulighed for at   
  høste større udbytte nu og her?

10.50-11.10  Kirurgisk patientsikkerhed – registreringer af komplikationer i regi af Dansk 
  Kolorektal Database
   v. overlæge, dr.med., prof. Lene Hjerrild Iversen, Kirurgisk Afdeling P, Aarhus 
  Universitetshospital

11.10-11.35  Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitetsmonitorering 
  v. afdelingslæge ph.d. Alma Becic Pedersen, KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk   
  Afdeling, Aarhus Universitet
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Session 3:  Hvad kan databaserne bruges til på mellemlangt sigt år (4-5)

11.35 – 12.00  Hvorfor kan vi ikke undvære de psykiatriske databaser og hvad kan vi bruge 
  dem til? 
  v. vicedirektør prof., Ph.D. Jan Mainz, Psykiatrien Region Nordjylland 

12.00 – 12.30  Frokost: Sandwiches i Atriumgården                         

  Tværsektoriel monitorering – nødvendigt, men hvordan?

12.30 – 12.50 Erfaringer med tværsektoriel monitorering 
  v. senior projektleder Nicolai Kirkegaard, Danmarks Lungeforening

12.50 – 13.10  Pilotprojekt med tværsektoriel kvalitetsmonitorering: Erfaringer fra 
  Landsdækkende Database for Geriatri 
  v. formand for databasen overlæge Kirsten Laila  Vinding, Sygehus Lillebælt

13.10 – 13.30  Hvad vil kommunerne gerne deltage i? Hvad kan de deltage i på mellemlang sigt?
  v. kontorchef Christian Harsløf, KL

13.30 – 13.55  Hvilken vej bevæger vindene sig i forhold til brugen af kliniske databaser? 
  Hvad er der behov for set fra en ledelsesvinkel? 
  v. sundhedsdirektør Jens Winther Jensen, Region Nordjylland 

Ca. 13.55-14.10  Pause 

14.10–14.35  Hvad kan en patient bruge kvalitetsdatabaserne til? 
  v. Ida Sofie Jensen (bemærk: oplæg er del af session 2, men er af 
  planlægningsmæssige hensyn placeret her)

14.35 – 15.00  Fremtidig forskningsstrategi for databaserne belyst via Program for Clinical 
  Research Infrastructure (PROCRIN) 
  v. delprogramansvarlig professor Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet

15.00 – 15.50 Erfaringer fra Sverige (afventer navn)

15. 50 – 16. 00  Opsamling og afslutning 
  v. sundhedsdirektør Per Busk, Region Syddanmark


