
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

KLINISK KVALITETSKONFERENCE 2022 
Sundhedsvæsenet i en brydningstid: Hvordan sikrer vi, at 
patienterne får endnu bedre kvalitet?  
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Dansk Center for Klinisk Sund-
hedstjenesteforskning og Lægevidenskabelige Selskaber er gået sammen om 
at arrangere en konference om kliniske kvalitetsdata i sundhedsvæsenet i 
Aalborg Kongres- og Kulturcenter den 29. og 30. november 2022. 

Vi rækker ud til vidende kolleger og eksperter inden for datastøttet kvalitets-
udvikling i sundhedsvæsenet. Med udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdata-
baser, kliniske retningslinjer og forskning sætter vi fokus på resultater og 
muligheder i evidensbaseret kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet. 

Vi indbyder kvalitetsdatabasernes styregrupper såvel som klinikere, patienter, 
direktioner, ledere, administratorer, forskere og studerende til faglig inspiration 
og videndeling om indsamling af data, analyse og formidling, forbedringstiltag 
samt ledelse af evidensbaseret kvalitetsudvikling.   

Stor interesse ved seneste konference i 2021 
Ved seneste Kliniske Kvalitetskonference i 2021 var der 650 deltagere. I 
evalueringen udtrykte 94 % af respondenterne tilfredshed med konferencens 
form og indhold, og 88 % angav det som sandsynligt, at de deltager i 
konferencen igen i 2022.  

Derfor skal du deltage i konferencen! 
De kliniske kvalitetsdatabaser har i årtier været centrale for kvalitetsudvikling i 
det danske sundhedsvæsen. På konferencen kan du høre om, 
drøfte og give input til databaserne, så de i endnu højere  
grad kan bidrage til ensartet høj behandlingskvalitet på  
tværs af sektorer, geografi og sociale grupper.  

Du får samtidig en unik mulighed for at netværke med 
kolleger fra hele landet.  

Maj 2022 ser overskrifterne i programmet således ud:  

Dag 1 – Fælles om udviklingen 
Plenum 
Tema 1: Kvaliteten i reformernes tid  
 Sundhedsreformen og de kliniske 

kvalitetsdatabasers rolle 

 Kvalitet på tværs af sektorer 

 Psykiatriplan og kvalitet i psykiatrien 

Tema 2: Måler vi det rigtige? 
 Perspektiver på kvalitet 
 Transparens og adgang til viden 
 Brug af data til at fokusere sundhedsindsatsen 

 

Dag 2 – Sammen gør vi de kliniske kvalitetsdatabaser bedre 
Parallelsessioner 
 Audit i kvalitetsdatabaserne 
 Patientinvolvering i RKKP 
 Kvalitetsforbedring, metoder og 

research 
 Udvikling af databaserne 
 Kræftbehandlingen blev en 

succes i Danmark, nu er det 
psykiatriens tur 

 Patient-patient netværk og 
sparring 

 Harmonisering på tværs af 
databaser 

 Abstract præsentationer af 
resultater og ny forskning baseret 
på de kliniske kvalitetsdatabaser 

 PRO 
 Tværsektorielle samarbejder 
 Pres på sundhedsvæsenet – 

hvordan optimerer vi og skærer 
det unødvendige fra? 

 Juridiske udfordringer 
 Nordiske kvalitetsregistre 

 


