National Databasedag 2014
Drift og datavaliditet i de kliniske kvalitetsdatabaser

PROGRAM
Tid:

Onsdag den 02.04.14, kl. 10.15‐16.30
‐ kaffe og rundstykker fra kl. 09.30 til 10.15

Sted:

Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København N

10.15‐10.30
10.30‐10.50

Velkomst v/ formand for RKKPs styregruppe, regionssundhedsdirektør Per Busk:
Hvad vil RKKP‐styregruppen med databaserne?
Standarder og kliniske databaser ‐ behov for begrebs‐ og metoderevision v/cheflæge Paul
Bartels, Databasernes Fællessekretariat

10.50‐11.15

Udmøntning 2015: prioriteringskoncept, budgetmodel og ansøgningsfrister v/
kompetencecenterleder Katrine Abildtrup Nielsen, KCKS‐Vest

11.15‐11.45
11.45‐12.00

Plenumdrøftelse: kommentarer til prioriteringskoncept og driftsvilkår
Muligheder og begrænsninger i anvendelse af kvalitetsdata til forskningsformål v/
kompetencecenterleder Lasse Nørgaard , KCKS‐Øst

12.00‐12.30

Frokost

VALIDITET (12.30‐14.30)

Validitet og validering i de psykiatriske databaser (12.30‐13.35)
12.30‐12.45
Hvordan validiteten i databasen forsvandt fra den ene dag til den anden ved
overgangen til LPR – og hvad vi gør for at bygge den op igen v/læge, ph.d. Lone
Baandrup, dokumentalist i Den Nationale Skizofrenidatabase
12.45‐13.05

13.05‐13.25
13.25‐13.35

Hvordan vi byggede databaser op ved anvendelse af centrale data: hvilke
validitetsproblemer har vi konstateret og hvordan kan de løses v/
kvalitetskoordinator, oversygeplejerske Annette Deleuran, del af formandskab i Dansk
Depressionsdatabase og professor Niels Bilenberg, formand i ADHD‐databasen
At arbejde med invalide kvalitetsdata i klinikken v/professor, vicedirektør, ph.d. Jan
Mainz, Region Nordjylland

Paneldrøftelse mellem oplægsholdere og spørgsmål fra salen

13.35‐13.55

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland ifm. genetablering af blærecancer‐
databasen v/1. reservelæge, ph.d.‐studerende Jakob Kristian Jakobsen, DaBlaCa‐data

13.55‐14.15

Om validering fra epidemiologisk synspunkt og i relation til Dansk Intensiv database v/
formand i databasen afdelingslæge, ph.d. Steffen Christensen

14.15‐14.30

Opsamling på præsentationer og RKKPs plan for gennemførelse af overordnede
valideringsstudier v/kompetencecenterleder Mette Nørgaard, KCEB‐Nord

14.30‐14.50

Kage og kaffe

14.50‐15.00
15.00‐15.20

Kort introduktion til RKKP’s it‐strategi v/cheflæge Paul Bartels
It‐udbud: forudsætninger og projektplan v/overlæge Per Hostrup Nielsen, Hjerte‐, Lunge‐ og

15.20‐15.35

Hvilke krav har en database til ydelserne fra kompetencecentrene v/formand for databasen

15.35‐15.50

Hvilke krav har et videnskabeligt selskab til ydelserne fra kompetencecentrene v/formand

15.50‐16.20

Hvilke krav har salen til RKKP – altså både kompetencecentrene og databaserne.
Paneldrøftelse med input fra salen. Panelet består af repræsentanter fra databaserne,

Karkirurgisk Afdeling T, Skejby
for akut mave‐tarm kirurgi, ledende overlæge, ph.d., dr. med. Henrik S. Jørgensen.
for Dansk Kirurgisk Selskab, klinikchef, ph.d. Jens Hillingsø

selskaberne, regionerne og RKKP.

16.20 ‐16.30

Tak for i dag

