
 

 

  

Velkommen til Klinisk 
Kvalitetskonference 2021  
Data, forbedringer og det lærende sundhedsvæsen 

 

Datastøttet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet – 

illusion eller virkelighed? 

Det vil vi gerne blive klogere på til denne konference. 
 

Det moderne sundhedsvæsen skal fortsat udvikle 

kvaliteten af behandlingen for at kunne sikre de bedst 

mulige resultater for patienterne. Med udgangspunkt i 

kliniske kvalitetsdatabaser, kliniske retningslinjer og 

forskning sætter vi fokus på resultater og muligheder i 

datastøttet kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet.  

Vi ser frem til at kunne samle klinikere, styregrupper for 
de kliniske kvalitetsdatabaser, direktioner, ledere, 
administratorer, forskere og patientrepræsentanter til 
faglig inspiration og videndeling om indsamling af 
data, analyse og formidling, forbedringstiltag og 
teknologisk udvikling.  

De kliniske kvalitetsdatabaser har i årtier været centrale 
for kvalitetsudviklingen i det danske sundhedsvæsen. 
På konferencen bliver du opdateret på, hvordan 
kvalitetsdatabaserne understøtter det lærende 
sundhedsvæsen.  

Du kan høre inspirerende oplæg fra ind- og udland, 
komme i dialog med aktører på området og udvide dit 
netværk. Konferencen er målrettet alle, der er 
interesserede i datastøttet kvalitetsudvikling på tværs af 
regioner og sektorer. 

Vi håber at se så mange som muligt til et par 
inspirerende og lærerige dage! 

 
Arrangører:  

Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram 

(RKKP) 

Dansk Center for Klinisk 
Sundhedstjenesteforskning 

(DACS)  

Dansk Selskab for Kvalitet i 
Sundhedssektoren  

(DSKS)  

 

Klinisk 
Kvalitets-

konference 

Afholdes: 
2. og 3. november 2021 

 

På:  
Aalborg Kongres- og 

Kulturcenter 

 

Moderator: 
Nynne Bjerre, Journalist 

  

Keynote speakers:  

Brent James 
Klinisk Professor på 
Stanford University 

School of Medicine 
  

Niek Klazinga  
Professor på Universiteit 

van Amsterdam  
 

Med økonomisk støtte 
fra Novo Nordisk Fonden 



 

FORELØBIGT PROGRAM 

DATASTØTTET KVALITETSUDVIKLING – STATUS OG PERSPEKTIVER 

TIRSDAG DEN 2. NOVEMBER 2021 

09.00 Registrering 

Moderator: Nynne Bjerre, Journalist 

09.30 Velkommen 

Jens Winther Jensen, Direktør, RKKP 

Ulla Astman, Regionsrådsformand, Region Nordjylland 

Lars Hvilsted Rasmussen, Dekan, Sundhedsfakultetet, Aalborg Universitet 

10.00 Digital sundhed – en "magic bullet" i det moderne sundhedsvæsen?  

Svend Særkjær, Departementschef, Sundhedsministeriet 

Datastøttet kvalitetsudvikling i det moderne sundhedsvæsen 

Camilla Noelle Rathcke, Formand, Lægeforeningen 

Datavidenskab – muligheder og udfordringer for sundhedsvæsenet 

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President for Biomedicine & Health Sciences, 

Novo Nordisk Fonden 

11.30 Pause – poster walks 

12.00 Keynote: Clinical Quality Improvement and the Infrastructure that Underlies Success  

Brent James, Clinical Professor, CERC, Stanford University School of Medicine  

12.30 Paneldebat: Hvordan bruger vi viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser i en meningsfuld 

samtale, der understøtter kvalitetsudvikling? 

Erik Jylling, Sundhedspolitisk direkør, Danske Regioner 

Morten Freil, Direktør, Danske Patienter 

Dorthe Crüger, Koncerndirektør, Region Hovedstaden  

13.15 Frokost og poster walks 

14.00 Keynote: Dashboards – What are the Common Features of Actionable Dashboards? 

Niek Klazinga, Professor, Universiteit van Amsterdam  

14.30 Viden om kvalitet, til hvem og hvordan – på Sundhed.dk 

Morten Elbæk Petersen, Direktør, Sundhed.dk 

15.00 Pause – poster walks 

15.30 Pandemien og de kliniske kvalitetsdatabaser  

Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen 

16.00 Paneldebat: Hvordan har Covid-19 påvirket andre sygdomsområder? 

Jesper Fisker, Direktør, Kræftens Bekæmpelse  

Susanne Axelsen, Formand, Lægevidenskabelige Selskaber  

Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen 

Repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin  

16.45 Opsamling på dagen 

Henriette Lipczak, Formand, DSKS  

17.00 Networking 

18.30 Middag 

  



 

FORELØBIGT PROGRAM 

VÆR MED TIL AT GØRE DE KLINISKE KVALITETSDATABASER BEDRE  

ONSDAG DEN 3. NOVEMBER 2021 

08.30 Velkommen – og præsentation af dagens program 

Jens Winther Jensen, Direktør, RKKP 

Søren Paaske Johnsen, Klinisk Professor, DACS 

08.45 Parallelsessioner 

08.45-09.45 10.00-11.00 11.15-12.15 
Databaseudvikling med 
nationale registre og nye 
datakilder 
Hvordan indarbejder vi data fra natio-
nale kilder og nye typer af data i de 
kliniske kvalitetsdatabaser? Status og 
fremtidsmuligheder. 
 

Evidens i kliniske retningslinjer og 
kvalitetsdatabaser 
Klinisk praksis har typisk rod i evidensba-
seret medicin (EBM). Men hvad er EBM? 
Hvordan arbejder vi med det i retnings-
linjer og databaser? Og hvilken rolle 
spiller EBM i relation til kvalitetsudvikling? 

Hvordan fremstilles et kompli-
ceret budskab tydeligt og 
enkelt? 
Hvordan kan formidling af viden fra de 
kliniske kvalitetsdatabaser blive mere 
målrettet og appellerende? 

Patient- og borgerinvolvering i 
de kliniske kvalitetsdatabaser  
Patientperspektivet er vigtigt når 
kvaliteten i sundhedsvæsenet skal 
udvikles. Hvilke barrierer er der for et 
mere patientcentreret perspektiv i de 
kliniske databaser – og hvordan kan de 
overvindes?  

 

Patientrapportede oplysninger i 
de kliniske kvalitetsdatabaser 
Hvordan integrerer vi patientrapporte-
rede oplysninger I de kliniske kvalitets-
databaser? Status fra igangværende 
nationale tiltag.  

Audit – faglig gennemgang af 
kvaliteten 
Med afsæt i både teori og praktiske er-
faringer præsenteres audit som metode 
til at understøtte at viden bliver omsat til 
handlinger, der bidrager til høj og ens-
artet kvalitet i sundhedsvæsenet. 

Indikatorudvikling i kvalitets-
databaserne 
Præsentation og drøftelse af nye 
retningslinjer for udviklingen af kliniske 
kvalitetsindikatorer. 

 

Det sammenhængende 
sundhedsvæsen og de kliniske 
kvalitetsdatabaser 
Hvordan kan data fra de kliniske kvali-
tetsdatabaser understøtte kvalitetsudvik-
lingen i kommunerne og almen praksis? 

Cancer og de kliniske kvalitets-
databaser – udvikling og 
samarbejde 
Hvordan kan vi udvikle de kliniske 
kvalitetsdatabaser til fremtiden? 
Perspektiver fra Sverige. 
 

De kliniske kvalitetsdatabaser og 
forskning inden for cancer og 
cancer screeningsområdet 
Abstract præsentationer af ny forskning 
baseret på de kliniske kvalitetsdata-
baser. 

De kliniske kvalitetsdatabaser og 
forskning inden for hjerte-kar 
området, kirurgi og akutområdet 
Abstract præsentationer af ny forskning 
baseret på de kliniske kvalitetsdata-
baser. 

De kliniske kvalitetsdatabaser og 
forskning inden for psykiatri, 
gynækologi/obstetrik og kro-
niske sygdomme  
Abstract præsentationer af ny forskning 
baseret på de kliniske kvalitetsdata-
baser. 
 

12.30 Plenumsession: Hvad har vi lært, og hvilke perspektiver kan vi se? 

Overrækkelse af pris for bedste abstract og poster 

Jan Mainz, Professor, Direktør, Psykiatrien i Region Nordjylland 

13.00 Frokost og netværk – og tak for denne gang 

 


