
 

 

 

 

 

Dataeksplosion i en evidensbaseret verden 

  

 

Data og evidens  

Landskonference 14.og 15. marts 2023 på Comwell Kolding  

Temaet er landskonferencen er Data og Evidens.  På landskonference udforsker vi data og evidens i 

bredden og stiller følgende spørgsmål: 

 Hvad bruger vi data til? 

 Hvilke forskellige typer af data kan man tale om? 

 Hvad er evidens? 

 Tror vi på evidensen? 

 Hvorfor er det vigtigt med evidens? 

 Hvordan kommer vi fra evidens til praksis? 

 Hvor er etikken i data og evidens? 

Du kan tilmelde og læse om mulighed for indsendelse af abstract via vores hjemmeside: dsr.dk/fs/fs32 

Prisen for deltagelse er: 

· 2 dage koster 1795 kr. for medlemmer / 2295 kr. for ikke medlemmer. Efter den 12.1.2023 stiger prisen 

400 kr. 

· 1 dag koster 1100 kr. for medlemmer / 1600 kr. for ikke medlemmer. Efter den 12.1.2023 stiger prisen 

400 kr. 

 Se programmet på de næste sider.   



 Program 14. marts 2023 

9.15 – 10.00  Registrering  

Kaffe/the og brød 

Udstillere og Netværk 

 

10.00 - 10.15 

 

Velkommen  

v. Annesofie Lunde Jensen, Formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker 
der arbejder med Udvikling og Forskning 

& 

v. Konferencier Mette Stie, Ph.d.-studerende og Klinisk 
Sygeplejespecialist, Institut for Regional Sundhedsforskning, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Onkologisk 
Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital. 

10.15 - 11.15 

 

 

Data-eufori? Om forskellen på politisk retorik og hverdagens praksis 

I de senere år har data fået stadigt større bevågenhed både i og uden for 
sundhedsvæsenet. Det er som om, alle gerne vil have flere data, bedre data, og bruge dem 
til flere ting. Men der er ikke altid enighed om, hvad de skal bruges til, af hvem, og hvad 
data egentlig betyder. Hvordan forandrer dataintensiteten vores sundhedsvæsen? Med 
eksempler fra et femårigt grundforskningsprojekt om dataintensivering lægger Klaus 
Høyer op til at reflektere over hvad god databrug egentlig er.  

v. Klaus Høyer professor i medicinske videnskabs- og teknologistudier ved 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Han forsker i 
betydningen af ny teknologi for sundhedsvæsenets organisation og 
styring. Han har i senere år særligt beskæftiget sig med at undersøge, 
hvordan stigende dataindsamling påvirker vores sundhedssystem. 

 

 11.15 - 11.30 Pause med udstillere og poster og forfriskninger 

 

11.30 -12.00 

 

Balancering mellem værdibaseret ledelse og databaseret styring  

Hvordan får man som direktion værdibaseret ledelse til at gå hånd i hånd med datastyring 
i forhold til visionen ”at sætte patienten først”? Hvordan spiller en flad ledelsesstruktur, en 
værdibaseret ledelsesfilosofi og en ”slip-hestene-løs-kultur” sammen med styring og 
rettidig omhu? 

Oplægget sætter spot på, hvordan man som sygehusledelse balancerer ledelse, udvikling 
og kvalitet på et mellemstort sygehus gennem data, når man samtidig kan stille 
spørgsmålet: ”Har vi kontrol eller udvikling?”, når vi ser på data. Oplægget konkretiseres 

med udvalgte eksempler fra fælles populationsansvar, klyngesamarbejde, 
ugentlige tavlemøder, gembaer, resiliensbegrebet i forhold til at skabe 
robuste afdelinger og LUP (Landsdækkende Undersøgelser af 
Patientoplevelser). 

v. Hanne Andersen sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt, der består af 
de tre sygehuse i Vejle, Kolding og Middelfart.  



Hanne har som sygeplejerske og som leder erfaring fra forskellige afdelinger. Hun har en 
diplom i ledelse og en master i offentlig ledelse (MPG). Hun har ved siden af direktørjobbet 
bestyrelsesposter i Hospice, Vejle og i UC Lillebælt. 

Hanne er meget optaget af udviklingen af værdierne og rammerne for Patienten først og 
Det individualiserede sygehus, talentudvikling af medarbejdere, excellent sygepleje og at 
være ambassadør for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – herunder et 
særligt fokus på at bygge bro for samarbejdet på tværs.  

12.00 - 12.30 Datadrevet servicedesign- og styring med afsæt i ”borgerens centrum” 

Få et indblik i datastyret ledelse og udvikling inden for seniorområdet i en kommune, der 

anvender designtænkning i udviklingen af nye projekter og tilbud til borgerne. 

Hvordan kan data understøtte en økonomi i balance, hvor visionen ”Selvværd og 

Sammenhæng” samtidig efterleves? Hvordan sikres der en ensartet kvalitet i indsatserne 

målrettet borgere i eget hjem, i en organisation, hvor prøvehandlinger blomstrer? 

Oplægget krydres med eksempler på styringsværktøjer- og borger indsatser, der er 

fremkommet på baggrund af involvering af borgere, medarbejdere og 

ledere. Eksemplerne har tager afsæt i visitationen, hjemmehjælpen og 

sygeplejen. 

 

v. Tina Andersen, Chef for Sygepleje, Hjemmehjælp, Uddannelse og Kvalitet, 

Kolding Kommune 

12.30-13.15 Frokost 

 

13.15-13.45 Besøg Postere og udstillere 

 

13.45-14.45 2. parallelsessioner/workshops 

Kvalitative data Kvantitative data 

Online fællesskaber for patienter med 
kroniske lidelser på sociale medier  

Patienter med kroniske lidelser kan være 
udfordret i et til tider uoverskueligt 
sundhedsvæsen. Med afsæt i fortællinger 
og erfaringer hos kroniske patienter i to 
forskellige online grupper undersøges, 
hvordan sådanne fælleskaber potentielt kan 
supplere den behandling og omsorg, som 
de modtager i det etablerede 
sundhedssystem i projektet 'PeerCare – 
Producing continuity of care in peer-led 
online communities for patients with 
chronic conditions'. I oplægget præsenteres 
udvalgte dele af datamaterialet og de 
kvalitative metoders muligheder og 
begrænsninger i det digitale univers 
diskuteres. 

Sygepleje i kliniske kvalitetsdatabaser  

Via Regionernes kliniske kvalitetsprogram 
indsamles omfattende sundhedsdata til de 
ca. 85 landsdækkende kliniske 
kvalitetsdatabaser, hvis formål er at bidrage 
til, at patienter og borgere får behandling, 
pleje og rehabilitering af høj kvalitet. Et 
forskningsstudie, som har identificeret og 
kategoriseret forekomsten af sygepleje i de 
danske kliniske kvalitetsdatabaser, viser, at 
der kun er et begrænset fokus på sygepleje i 
databaserne. Indsamling af flere 
sundhedsdata relateret til sygepleje kan 
være afgørende for, at den sygeplejefaglige 
kvalitet i højere grad indgår i styring og 
planlægning af fremtidens sundhedsvæsen. 

 



v. Loni Ledderer, lektor i 
sundhedsfremme og 
forebyggelse på Institut for 
Folkesundhed, Aarhus 
Universitet. Hendes 
forskningsområde er 
organisatoriske 

forandringsprocesser i 
sundhedsorganisationer relateret til 
sundhedsteknologier og brugerinvolvering 
set fra de sundhedsprofessionelles, brugers 
og organisationers perspektiver. Hun 
arbejder tværvidenskabeligt med både 
sundheds- humanistiske og 
samfundsvidenskabelige teorier og 
anvender kvalitative forskningsdesign og -
metoder, især kvalitative casestudier. 

v. Hanne Mainz 

Hanne 
Mainz, sygeplejerske, ph.d. 
og postdoc på Aarhus og 
Aalborg 
Universitetshospital. 
Medlem af Fagligt Råd i 

RKKP og tidligere medlem af styregruppen 
for Dansk Tværfagligt Register for 
Hoftenære Lårbensbrud. 

Ulighed i kræftbehandling 

Ulighed i kræftbehandling er et stigende 
problem, som oftest rammer patienter med 
lavere social status, men vores viden om 
hvorfor er mangelfuld. Mange patienter 
med hoved-halskræft har lavere social 
status, hvilket efterlader denne 
patientgruppe med en stor risiko for ulighed 
i kræftforløbet. I oplægget vil jeg 
præsentere, hvordan jeg med brug af 
kvalitative data undersøger hvorfor ulighed 
opstår i hoved-halskræftbehandling, samt 
hvad vi kan gøre ved det. Jeg vil bl.a. tale 
om data fra casestudier, herunder 
deltagerobservationer og interviews og om 
data i forbindelse med procesevaluering af 
en intervention. 

 

V. Julie Mondahl, 

Julie Mondahl er ph.d.-
studerende og cand.cur. ved 
Aarhus Universitet samt Øre, 
Næse, Hals Afdelingen, 
Sjællands Universitetshospital, 

Køge. Hun har i sit arbejde især haft fokus 
på patienter med lavere social status og de 
udfordringer der i sundhedsvæsenet, kan 
være for disse patienter. I hendes ph.d.-
projekt undersøger hun hvorfor ulighed kan 
opstå i hoved-halskræftforløbet for 
patienter med lavere social status, og hun 
undersøger og afprøver desuden, hvad vi 
kan gøre ved det.  

Hvordan bruges sundhedsdata til udvikling 
og evaluering af indsatsen?  

I dette oplæg giver vi indblik i, hvordan vi 
bruger kvantitative og kvalitative data til at 
udvikling vores tilbud til patienter med 
diabetes eller svær overvægt i Steno 
Diabetes Center Aarhus (SDCA).  

I SDCA arbejder vi løbende med at monitere 
vores tilbud til brugerne både på daglig 
basis og når vi starter nye tilbud. Dette 
betyder bl.a. at der bliver sat sat procesmål 
og effektmål og ved projektperiodens 
afslutning bliver der udarbejdet en rapport. 
Vi vil i oplægget komme med konkrete 
eksemplar på den daglige monitorering, 
samt evalueringen af nye tilbud.  

  

v. Anne Kathrine Møller 
Gramstrup er uddannet 
civilingeniør indenfor 
sundheds- og 
biomedicinsk teknologi - 
en uddannelse med 

særligt fokus på brobygning mellem 
sundhedsteknologi og den sundhedsfaglige 
verden. I Steno Diabetes Center Aarhus 
arbejder hun med datadrevet 
kvalitetsudvikling med udgangspunkt i data, 
der registreres i EPJ og andre 
patientsystemer. Arbejdet består blandt 
andet i at understøtte klinik og ledelse med 
data i forbindelse med udvikling af 
diabetesbehandlingen samt opfølgning og 
evaluering. 



  

 

 

 

 

V. Annesofie L. Jensen, klinisk 
sygeplejespecialist og lektor v. 
Steno Diabetes Center Aarhus, 
Aarhus Universitetshospital og 
klinisk institut Aarhus 
Universitet. Hun arbejder 
særligt med patientinvolvering 

og brug af patient rapporteret data. I 
hendes forskning anvender hun primært 
kvalitative metoder, som deltager 
observation og interview.  

14.45-15.15 Pause med forfriskninger – samt udstillinger og poster 

 

15.15-16.15 

 

Hvorfor bruge patientrapporterede data og til hvad? 

I grunden har vi altid brugt patientrapporterede data, men brugen og betydningen af disse 
data har ændret sig. Struktureringen, systematisering og digitaliseringen af 
patientrapporterede data er eksploderet igennem de sidste 10-15 år. Det skaber bl.a. 
etiske udfordringer, som vi bør forholde os til. Oplægget sætter spot på, hvilken evidens 
der er for brugen af patientrapporterede data og på de ændringer i sundhedsvæsnet, 
brugen af patientrapporterede data har skabt - både på det organisatoriske og på det 
individuelle niveau.  

V. Kirsten Lomborg, ph.d., cand.cur., er klinisk professor ved Københavns 
Universitet og seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen 
(SDCC). Forsker i personcentreret diabetesbehandling med fokus på fælles 
beslutningstagning, støtte til egenomsorg, forløbsplanlægning og brug af 
patientrapporterede oplysninger (PRO). 

 

16.30 - 17.30 Generalforsamling for Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med Udvikling og 
Forskning  

v. bestyrelsen.  

Der bydes på sodavand og øl.  

 

 

19.00  

 

Velkomstdrink og middag 

  

 

  



Program 15. marts 2023 

9.15 – 9.50  Registrering for nyankomne  

 

Kaffe/the og brød 

 

Udstillere og netværk  

9.50-10.00 

 

Velkommen  

v. Annesofie Lunde Jensen, Formand for Fagligt Selskab for 
Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning 

& 

v. Konferencier Mette Stie, Ph.d.-studerende og Klinisk 
Sygeplejespecialist, Institut for Regional 

Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk 
Universitet, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk 
Universitetshospital.   

10.00 – 11.00 

 

Data fra digitale sundhedsteknologier – hvad skal det gøre godt for, og hvordan 

kan vi vurdere om det virker? 

Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer med at finde personale i de 

kommende år, og derfor er indkøb af nye sundhedsteknologier og bedre udnyttelse 

af sundhedsdata udpeget som en mulig løsning på problemet. I min præsentation vil 

jeg give eksempler på nogle af de nye teknologier og de gevinster, som vi potentielt 

kan opnå for patienter og personale, men også diskutere behovet for evidens og 

dokumentation for teknologiernes effekt: Er der brug for store, randomiserede, 

kliniske studier, eller er det nok at spørge de første fem patienter, om de havde en 

god oplevelse med deres nye hjemmemonitorerings-app? 

 

v. Kristian Kidholm, Professor og forskningsleder på CIMT – Center 

for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital og 

Syddansk Universitet. Centret understøtter forskning i Odens 

Universitetshospitals kliniske afdelinger indenfor telemedicin og 

andre digitale sundhedsteknologier og har 13 seniorforskere og 25 

tilknyttede ph.d.-studerende. Centrets forskning har især fokus på udvikling, 

effektmåling og implementering af teknologier som videosamtale, PRO og 

hjemmemonitorering. 

11.00-11.30 Pause med udstillere, og forfriskninger  

 

11.30 – 12.15 Hvilke former for evidens har vi brug for? 

”Problems can be complicated. Solutions cannot”. Dette slogan for et 

større konsulentfirma lyder jo besnærende, men findes der virkelig enkle 

løsninger på de komplicerede problemer, som vi møder i 

sundhedsvæsenet? Der findes i hvert fald sjældent entydig evidens, der 

anviser ukomplicerede veje til at mindske de mest presserende 



sundhedsproblemer, fx den stigende forekomst af kroniske sygdomme, 

multisygdom og social ulighed i sundhed. I dette oplæg vil jeg komme med 

et bud på, hvordan forskellige former for videnskabelig evidens kan 

bidrage til en nuanceret forståelse af komplekse problemer og 

understøtte forandringer, der tager afsæt i et tæt samspil mellem  

forskning og praksis.  

v . Morten Hulvej Rod, sundhedsfremmechef ved 

Steno Diabetes Center Copenhagen, Region 

Hovedstaden, og professor ved Statens Institut for 

Folkesundhed, Syddansk Universitet. Morten er 

oprindeligt uddannet antropolog og har arbejdet som 

både forsker og leder på folkesundhedsområdet. I den 

forbindelse har han særligt beskæftiget sig med 

forebyggelse, ulighed i sundhed, evaluering og 

interventionsforskning, hvor han har bidraget til metode- og 

teoriudvikling, senest med en særlig interesse for at skabe forandringer i 

komplekse systemer. 

12.15- 13.15 Frokost og afstemning om bedste postere 

 

13.15-13.45 

 

Postere med mundtlige oplæg  

 

Præsentation af aktuelle udviklings- og forskningsresultater på baggrund af 
indsendte abstracts til postere.  

 

13.45 - 14.30 En forandret brug af data til styring med mere værdig pleje 

I mødet med medarbejdere fra ældreplejen i Syddjurs Kommune skal borgerne 
opleve, at deres ressourcer, ønsker og behov er i centrum. Borgerne skal møde et 
tværfagligt team af medarbejdere og en høj personalekontinuitet. Dét er 
grundtanken i "Mere Værdig Hjemmepleje”. Igennem hele processen med at indføre 
”Mere Værdig Hjemmepleje” har Syddjurs Kommune arbejdet tæt sammen med den 
hollandske hjemme- og sygepleje Buurtzorg, der har gode erfaringer med 
selvstyrende teams og veldokumenterede resultater. 

I oplægget stilles der skarpt på, hvordan vi kan opnå resultater i dansk kontekst ved 
at lade os inspirere af Buurtzorgs model for hjemme- og sygepleje og deres brug af 
data. Hvordan sikrer vi, at de mål vi sætter og de data vi trækker på understøtter 
kvaliteten af den opgave, vi løser ude hos borgerne. Hvilke udfordringer kan der 
opstå i oversættelsen fra Holland til Danmark? 

 

v. Gunvor Dichmann Thyssen, sygeplejerske, cand.cur., 
distriktsleder, Syddjurs Kommune 

Gunvor har flere års erfaring som leder i Sygeplejen Syddjurs 
Kommune. Hun er som leder blandt andet optaget af den 
omstrukturering af Sundhedsvæsnet som pågår og hvilke krav, det 
stiller til vores kompetencer og organisering i kommunalt regi. 

Desuden arbejde Gunvor med, hvordan vi med udgangspunkt i borgeren, kan sætte 
fokus på kvalitetssikring og faglig udvikling.  

14.30 -14.50 Pause med udstillere, og forfriskninger 



14.50 - 15.35 

 

When is a change an improvement? 

Healthcare is inundated with data, information, and intelligence. But how do the 
people who deliver services, and the people who use services, know what is useful 

and what is meaningful? The following session will look at some 
of the differences between data for research, data for audit and 
data for improvement, with a focus on real-world activities and 
learning. 

 

v. Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed 

15.35 - 16.20  Evidens i sygeplejen 

Sygeplejeprofessionen har gennem årene været genstand for forskellige tilgange til 

forskning og evidens for at legitimere professionens plads i videnskaben. Der er en 

stigende erkendelse af, at det er en kompleks opgave at vidensbasere klinisk praksis, 

men det er samtidig nødvendigt, hvis kvaliteten i patienternes pleje og behandling – 

og sygeplejen som profession – skal styrkes. Oplægget tager udgangspunkt i bogen 

”Evidens i sygeplejen” og vil behandle barrierer og muligheder for at udvikle og 

implementere evidensbaseret viden i klinisk praksis. 

v. Connie Bertelsen, sygeplejerske, cand. cur., ph.d., FEANS, og 

Forskningsleder for Sygeplejen, Medicinsk afdeling, Sjællands 

Universitetshospital, Køge, samt Lektor i Klinisk Sygepleje ved 

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. 

Connies Bertelsens daglige arbejde består af udvikling og 

implementering af evidensbaseret viden om 

brobyggersygeplejerskers funktion og praksis i koordinering af tværsektorielle 

sektorovergange for ældre borgere med multisygdom. 

16.20-16.30 Afrunding, posterpris og stafetten gives videre 

 

 

 

 

 

Udstillere og sponsorer ved Landskonferencen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


