
Sundhedsdata ad libitum 
– gør det nogen kvalitativ forskel?

Fokus på ledelse, sundhedsdata og fremtidens sundhedsvæsen

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 9.30 – 16.00

Frederik VI’s Hotel

Rugårdsvej 590  •  5210 Odense NV
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Forord

Sundhedsdata er centralt for vores sund-

hedsvæsen både i forhold til ledelse, styring, 

dokumentation, effekt, politisk, kommercielt 

og i forhold til den enkelte borger, patient 

og pårørende. Der findes et hav af sund-

hedsdata på både mikro- og makroniveau, 

og mængden af data og muligheder stiger 

kraftigt fra år til år. F.eks. inden for kunstig 

intelligens  forventes en eksplosiv udvik-

ling. Men sundhedsdata ad libitum – gør det 

egentlig en kvalitativ forskel for patienterne 

eller i forhold til vores anvendelse af res-

sourcer i sundhedsvæsenet?  

Når vi taler sundhedsdata, er der en lang 

række perspektiver fx juridiske, anvendel-

sen, ejerskab, ledelse og styring, sikkerhed, 

gennemsigtighed og industriens brug af 

data. Data produceres ikke alene af sund-

hedsvæsenet. Borgere og patienter kan i dag 

nemt holde øje med en lang række værdi-

er og tal, købe tests på nettet og meget, 

meget mere. Man kan også sammenkoble 

sundhedsdata med andre data f.eks. trafik, 

indkøbsvaner, internetforbrug og arbejdsliv 

og på den måde sikkert få en masse nyttig 

viden, der kan anvendes til forebyggelse og 

sundhedsfremme. 

Kan man tale om evidens for data, og hvad 

der virker – og hvad der ikke virker, og som 

vi skal holde os langt fra. 

Den teknologiske udvikling er enorm, og vi 

kommer til at møde muligheder, som vi slet 

ikke har fantasi til at drømme om i dag – og 

teknologien vil i høj grad være baseret på 

sundhedsdata. Men hvor går grænsen?  

Og er der overhovedet en grænse? Har pa-

tienterne noget at skulle have sagt, eller skal 

vi i udviklingens navn sigte mod nye højder? 

Ved dette efterårsseminar har vi fokus på 

sundhedsdata i forhold til:

 

Vi glæder os til at se dig på Fyn 

torsdag den 24. oktober. 

• Rammer og regler

• Hvad bringer fremtiden

•  Anvendelse af sundhedsdata i den 

kliniske hverdag 

•  Etiske og moralske aspekter

• Hvad siger patienterne

• Ledelse og sundhedsdata

• Masser af spørgsmål og debat



      

Program for seminar

Kl.  9.30   Tjek ind og morgenmad

Kl. 10.00  Velkomst og perspektivering – ordstyrer 

 Ved Carsten Møller Beck, klinikchef Psykiatrien Region Nordjylland

Kl. 10.15 Fokus på rammerne for sundhedsdata og et kig i krystalkuglen 

 Ved direktør Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen

Kl. 10.45  Fokus på mulighederne for anvendelse af sundhedsdata 

 – hvad kan vi med data og hvor går det hen?

   Ved direktør Jens Winther Jensen, Regionernes kliniske kvalitetsprogram RKKP

Kl. 11.15  Pause med forfriskninger og networking

Kl. 11.45  Massivt behov for tidstro og dynamiske integrerede patient outcome data  

(Kliniske og PRO). Fokus er på værdi for patienten!

  Ved professor, overlæge, PhD Niels Ejskjær, Aalborg Universitetshospital

Kl. 12.15   Frokost og networking

Kl. 13.15 Fascination og trolddomsord – og de magiske sundhedsdata

 Ved Malene Højsted Kristensen, Partner i Muusmann

Kl. 13.45 Patientperspektivet 

 Ved direktør Morten Freil fra Danske patienter

Kl. 14.15  Pause med forfriskninger og networking

Kl. 14.45  Ledelsesperspektivet i forhold til anvendelsen af sundhedsdata 

  Ved professor Michael Bech fra Kronprins Frederiks center for offentlig ledelse

Kl. 15.15  Paneldebat, spørgsmål og refleksioner

  Ved Lisbeth Nielsen, Jens Winther Jensen og Michael Bech

Kl. 16.00  Tak for i dag
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Praktiske oplysninger

Tid
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 9.30 – 16.00

Sted
Frederik VI’s Hotel
Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

Parkering med elbil
Har du en elbil, gør venligst opmærksom på det ved tilmel-
ding under »Evt.«

Arrangør
Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet.

Yderligere information
Seminarets faglige del: 
Kontakt venligst formand for DSS Arrangementsudvalg, 
Michael Møller, tlf. 29 60 06 18.
Seminarets praktiske del: 
Kontakt venligst DSS Sekretariatet,  
Karin Clausen, kac@niras.dk,  
mobil: 27 21 91 07.

Deltagere
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til alle aktører i 
sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle 
niveauet samt sundhedsfaglige personer med interesse for 
emnet.
Oplæggene retter sig mod hospitaler, psykiatrien, primær-
sektoren, praktiserende læger, regioner, kommune samt 
private virksomheder, organisationer og styrelser.

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i den formelle del af pro-
grammet til »studenterpris« – ring for nærmere oplysninger 
– tilmelding efter først-til-mølle-princippet!  
Kontakt Karin Clausen. 

Deltagergebyr – inkl. forplejning
Pris for DSS-medlemmer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.495 kr. 
Pris for ikke-medlemmer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.995 kr.

Tilmelding
Tilmelding foretages via internettet på www.dssnet.dk.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest  
tirsdag d. 1. oktober 2019 (tilmelding er bindende) –  
bemærk begrænset antal pladser. Såfremt du skulle blive 
forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder,  
i givet fald, kontakt venligst DSS Sekretariatet. 

Sekretariat
Tlf. 27 21 91 07 · E-mail: kac@niras.dk

Brænder du for at udvikle bedre ledelse i sundhedsvæsenet?

BLIV KLOGERE MED DSS!
Interesserer du dig desuden for strategisk og operationel ledelse, 
er et medlemskab af Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæse-
net helt sikkert noget for dig.

DSS er et tværfagligt netværk og inspirationsforum bestående 
af hospitals-, center- og afdelingsledelser, samt den kommunale 
og den private sektor. 

Hvad får du for de 650 kr., som et personligt 
medlemskab koster om året:

– Mulighed for at deltage i minimum 3 årlige arrangementer – et 
forårs- og efterårsseminar samt et årsmøde. Kendetegnende for 
arrangementerne er et højt, fagligt og relevant indhold om aktu-
elle temaer med tyngde og videndeling og med et klart udvik-
lingsperspektiv i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. DSS bru-
ger også aktivt at involvere deltagerne på seminarer og årsmøder, 
ligesom vi vægter samarbejde med forskningsmiljøer. 

– Mulighed for at læse om topaktuelle emner af både kendte og 
mindre kendte navne inden for sundhedsvæsenet. Læsestoffet, 
der både inspirerer og provokerer, dumper ind i din elektroniske 
postkasse 8 gange om året i form af Tidsskrift for Dansk Sund-
hedsvæsen. 

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere, så besøg vores hjemme-
side på DSSnet.dk – eller find os på twitter, facebook og Linkedin 
– søg på Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet eller  
DSSnet.dk. 

Det vil glæde os til at byde dig velkommen i Dansk Selskab for  
ledelse i Sundhedsvæsenet.

Opret dig som medlem via DSS’ hjemmeside, eller send en mail 
herom enten til info@dssnet.dk eller til kasserer for DSS,  
Holger Skott, fam.skott@mail.dk

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet blev stiftet i 
1912.
Bestyrelsen, arrangementsudvalget samt redaktionsudval-
get under DSS består af repræsentanter fra både offentlige 
og private virksomheder


