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Klinisk
Kvalitetskonference
Afholdes:
29. og 30. november 2022

Velkommen til Klinisk
Kvalitetskonference 2022
Sundhedsvæsenet i en brydningstid: Hvordan sikrer vi, at
patienterne får endnu bedre kvalitet?
Det er anden gang, at Klinisk Kvalitetskonference
afholdes, og ambitionen er at bygge videre på den
velbesøgte konference i november 2021, hvor 650
deltagere var med til at skabe et unikt forum for vidensdeling, netværk og dialog om kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet.
Vi ønsker at gentage successen i år – denne gang med
fokus på de store ændringer der sker i sundhedsvæsenet: psykiatriplan, sundhedsreform, praksis- og
sundhedsklynger m.v. – disse og flere tiltag ændrer den
måde, vi opfatter kvaliteten på og den måde, vi skal
arbejde med klinisk kvalitetsudvikling.
Et andet centralt tema bliver drøftelsen af, om vi måler
på det rigtige, når vi indsamler sundhedsdata til brug
for kvalitetsudvikling. For at belyse dette, hører vi fra
patientrepræsentanter, klinikere fra flere sektorer og
ledelsesrepræsentanter fra forskellige ledelseslag.
Perspektiverne bliver mange, og der vil være rig
lejlighed for dialog.
På konferencens anden dag tager vi konkret udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser, kliniske retningslinjer og forskning, og vi sætter fokus på resultater og
muligheder i datastøttet kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet.
Vi ser frem til igen i år at samle klinikere, styregrupper for
de kliniske kvalitetsdatabaser, direktioner, patientrepræsentanter, ledere, administratorer og forskere til
faglig inspiration og videndeling.
Vi glæder os til et par inspirerende og lærerige dage!

På:
Aalborg Kongres- og
Kulturcenter

Moderator:
Nynne Bjerre, Journalist

Keynote speakers:
Professor Jeffrey
Braithwaite
Macquarie University,
Australien
Professor Mary DixonWoods
THIS Institute, The Health
Foundation and
University of Cambridge,
Storbritanien

Arrangører
Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram
(RKKP)
Dansk Center for Klinisk
Sundhedstjenesteforskning
(DACS)
Lægevidenskabelige
Selskaber (LVS)
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PROGRAM TIRSDAG DEN 29. NOV. 2022
PLENUM: FÆLLES OM UDVIKLINGEN
08.30

Registrering – morgenmad samt kaffe/te

Åbning af konferencen
Ordstyrer: Nynne Bjerre, Journalist
09.30

Velkomst
v/ Jens Winther Jensen, Direktør, RKKP

09.40

The Learning Health System – implications for quality of care in Denmark and the Danish health
services delivery
v/ Jeffrey Braithwaite, Professor, Director, Centre for Healthcare Resilience and
Implementation Science, Macquarie University, Australien

10.20

Kvaliteten i det sammenhængende sundhedsvæsen – i lyset af en sundhedsreform
v/ Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen

10.50

Nyt fra RKKP
v/ Jens Winther Jensen, Direktør, RKKP

11.20

Pause – kaffe/te og frugt. Besøg de spændende posters i foyeren

11.50

Psykiatriplanen – faglig udvikling er essentielt
v/ Poul Videbech, Professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og Overlæge ved
Psykiatrisk Center Glostrup

12.20

Paneldebat: Hvordan kan databaserne understøtte kvaliteten i lyset af reformerne og indsatser
i det nære sundhedsvæsen?
Paneldeltagere:
Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen
Poul Videbech, Professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og Overlæge ved
Psykiatrisk Center Glostrup
Birgitte Hysse Forchhammer, Direktør, Hjernesagen, ledende neuropsykolog, Rigshospitalet

13:00

Frokost

14:00

Measuring what matters
v/ To be confirmed

14:40

Patienter, pårørende og de sundhedsfaglige: vi ser kvalitet med forskellige øjne
v/ Jan Mainz, PhD, Professor og direktør for Psykiatrien i Region Nordjylland

15:10

Måler vi det rigtige? Vigtigheden af omsorg i behandling og pleje
v/ Leif Vestergaard Pedersen, Formand for Etisk råd og medlem af Medicinrådet

15:40

Pause – kaffe/te og sødt. Besøg de spændende posters i foyeren
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Paneldebat: Brug af data til udvikling af sundhedsindsatsen – perspektiver fra hospitalsledelse,
kommuner og almen praksis
Paneldeltagere:
Susanne Lauth, Sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital
Thomas Larsen, Vælg Klogt, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt
Kristine Stange, Sundhedschef, Viborg Kommune
Mireille Lacroix, Næstformand i bestyrelsen for Praktiserende Lægers Organisation

17:10

Kvaliteten i det danske sundhedsvæsen set udefra
v/Anders Heissel, Sundheds-journalist og analytiker, DR Nyheder

17.30

Opsamling på dagen – hvad har vi lært i dag?
v/ Susanne Axelsen, Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber

17:45

Networking, frisk luft, besøge de spændende posters i foyeren

19.00

Festmiddag

PROGRAM ONSDAG DEN 30. NOV. 2022
PARALLELSESSIONER: SAMMEN GØR VI DE KLINISKE KVALITETSDATABASER
BEDRE
1.

Kl. 08.30-09.30: Parallelsessioner i 4 spor – 1. runde
Audit i kvalitetsdatabaserne – fra data til konklusioner og anbefalinger

1. sal

Hvordan benyttes audit i de kliniske kvalitetsdatabaser – i styregruppen og lokalt? Hvordan skaber styregruppen et fælles
landsdækkende overblik over kvaliteten på databasens område? Og hvordan understøttes det, at der handles på
konklusioner og anbefalinger?

2.

Patientinvolvering i RKKP
Patienternes perspektiv er vigtigt, når vi måler og evaluerer kvaliteten i sundhedsvæsenet. I sessionen diskuterer vi
patientinvolvering i RKKP med udgangspunkt i viden og konkrete erfaringer, herunder patientrepræsentantens rolle i
databasestyregruppen og mulige forskelle på klinikernes vurdering af, hvad der er vigtigt for patienterne og patienternes
egen vurdering heraf.

3.

Robusthed i sundhedsvæsenet - hvordan skærer vi det unødvendige fra og optimerer resten?
I vestlige landes sundhedsvæsener er 20% af det, vi laver, spild og 10% baseret på god evidens. Robusthed indebærer, at
vi undgår det unødvendige, evaluerer det eksisterende og holder op med det, der ikke virker. Sessionen indeholder
oplæg om og deltagernes bud på konkrete forslag til at styrke robustheden. Baseret på kliniske retningslinjer, sundhedsdata, prioritering og vores kliniske kvalitetsdatabaser vil vi diskutere de tiltag, der er nødvendige i det danske sundhedsvæsen.

4.

Forskningssession: Forskning i ulighed
Abstract præsentationer af ny forskning baseret på de kliniske kvalitetsdatabaser.

Kl. 09.30-10.00: Pause og kaffe/te, lidt let at spise

5.

Kl. 10.00-11.00: Parallelsessioner i 4 spor – 2. runde
Indikatorudvikling i databaserne

1. sal

Hvordan udvikles kvalitetsindikatorer? Hvad er en god kvalitetsindikator? RKKP har forberedt et materiale, som kan bruges
i styregrupperne. Dette præsenteres sammen med replikker fra tre databaser.
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Værdien af PRO i databaserne
I Danmark er der truffet beslutning om, at PRO skal bruges både til patientbehandling og kvalitetsudvikling. Med
eksempler fra igangværende projekter belyser denne session, hvordan PRO kan skabe værdi i kvalitetsudviklingen. Den
efterfølgende paneldebat går i dybden med værdien af PRO til kvalitetsudvikling, men drøfter også de dilemmaer, der
kan opstå, når PRO skal bruges til flere formål.

7.

Adgang, ejerskab og forpligtelser – på vej mod konvergens og konsekvens i regionernes tolkning
af GDPR-reglerne
EU’s regler om adgang til persondata er indrettet med henblik på at sikre, at borgernes data benyttes, således at
legalitet, transparens og fairness sikres.
De praktiske udfordringer med hensyn til tolkning af reglerne og rettidig ekspedition af sagerne har imidlertid vist sig
ganske store. I denne session gøres status over de i gangværende initiativer mht at sikre konvergens i tolkningen af
reglerne.

8.

Forskningssession: Patientsikkerhed og sundhedsøkonomi
Abstract præsentationer af ny forskning baseret på de kliniske kvalitetsdatabaser.

Kl. 11.00-11.30: Pause og kaffe/te, lidt let at spise

9.

Kl. 11.30-12.30: Parallelsessioner i 4 spor – 3. runde
Sundhedsklynger og praksisklynger – data og viden til dialog og beslutningsgrundlag

1. sal

I denne session drøftes det hvordan data og viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan anvendes til at understøtte
dagsordnerne i de nye klyngestrukturer. Hvordan kan data bidrage til det fælles overblik og støtte sundhedsprofessionelle
i at tage kloge beslutninger?

10.

Does quality improvement improve quality? (Denne session afholdes på engelsk)
Improvement efforts are critical to securing future health care. But they need an evidence base. Without sound
evaluation, patients may be deprived of benefit, and resources and energy may be wasted on ineffective QI
interventions. The study of improvement has an important role in developing an evidence-base.

11.

Nordisk samarbejde mellem kvalitetsregistrene
Sessionen præsenterer et eksempel på, hvordan man har arbejdet sammen på tværs af kvalitetsregistrene i Norden på
et udvalgt sygdomsområde, herunder præsentation af det konkrete samarbejde og afledte resultater samt en
perspektivering/deling af erfaringerne fra samarbejdet.

12.

Registrering og brug af data
Kom og få indblik i registerering af data og hvordan vi minimerer dobbeltregistrering. Vi drøfter hvor data bliver brugt, og
hvordan samarbejdet omkring kliniske kvalitetsdata kan understøtte at sundhedsfaglige får glæde af data.

Kl. 12.30-13.30: Frokost i stueetagen

13.

Kl. 13.30-14.30: Parallelsessioner i 4 spor – 4. og afsluttende runde
Standardisering på tværs af kræftdatabaser

1. sal

Kan vi udvikle ensartede datasæt for forskellige kræftsygdomme? Kan vi minimere manuel indtastning og i højre grad
anvende eksisterende datakilder? Kom og hør om RKKP´s arbejde på området – og giv dit besyv med.

14.

Tværsektorielle samarbejder
Samarbejdet på tværs af sektorer er helt centratl for kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser – i højere grad nu end på
noget tidspunkt tidligere. I denne session giver vi ordet til konkrete samarbejder i Region Hovedstaden og i kliniske
kvalitetsdatabaser.

15.

Nu er det er psykiatriens tur – kan kræftbehandlingens succes inspirere?
Kan psykiatrien inspireres af kræftområdets seneste to årtiers organisatoriske transformation, der har løftet kræftområdet
strukturelt, fagligt, klinisk og forskningsmæssigt?

16.

Forskningssession: Patientinddragelse og PRO
Abstract præsentationer af ny forskning baseret på de kliniske kvalitetsdatabaser.

Kl. 14.30: Networking samt kage og kaffe, mulighed for "to go" i stueetagen
Kl. 15.00: TAK FOR DENNE GANG – OG KOM GODT HJEM!

