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Velkommen til Nyhedsbrev fra Dansk Anæstesi Database, DAD. Nyhedsbrevet er tænkt
som forbindelsesled mellem styregruppen for DAD og anæstesiafdelingerne i Danmark.
De fleste vil sandsynligvis forvente, at den form for kommunikation i 2013 varetages via
en hjemmeside – det er bestemt også ambitionen på sigt, enten via DASAIMs hjemmeside
eller eget site, men så langt er vi desværre ikke i skrivende stund – derfor et gammeldags
nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet bliver lagt på DASAIM hjemmeside, men må naturligvis meget gerne
videresendes internt i afdelingerne

Årsrapport 2012
Første udgave af årsrapporten for 2012 er i høring. Høringsfasen afsluttes medio april og
den endelig rapport forventes klar i løbet af maj 2012

Status DAD

Enhver der bare har skimmet ovennævnte rapportudkast, læst forrige årsrapport, deltaget
ved DASAIM møder eller blot nærmet sig en registreringsformular fra DAD, ved at
databasen befinder sig i alvorlige problemer. Årsagerne er legio, men faktum er at
databasernes fællessekretariat for RKKP (regionernes kliniske kvalitets program) er meget
tæt på fjerne den økonomiske støtte til databasen og dermed reelt lukke DAD. Det
bærende argument herfor er, at databasen trods mange års tilløb endnu ikke har nået en
acceptabel dækningsgrad hvad angår såvel indrapporterende afdelinger som det faktiske
antal indrapporterede anæstesier. Forklaringerne herpå er også legio - og fuldt forståelige,
men deres holdbarhed er desværre ved at løbe ud.
Gennemgribende ændringer inden for en kort tidshorisont er derfor påkrævet hvis DAD
skal fortsætte. Det omfatter i hovedtræk følgende tiltag:
•
•
•
•

Reorganisering af styregruppen
Forhandling med RKKP om kortsigtet finansiering i 2013
Udarbejdelse af dokumentalist rapport
Revision af IT struktur og brugerinterface i DAD

Styregruppe DAD
Styregruppen er udvidet og suppleret således, at der nu er bred tværfaglig
repræsentation, inklusiv dækning af alle fem regioner (personkredsen fremgår nederst i
dette nyhedsbrev). Styregruppen har holdt sit første konstituerende møde i Århus 7. marts
og forventer at mødes 4-6 gange årligt.
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Finansiering 2013
Normalt tildeles databaserne under RKKP treårige rammebevillinger. DADs bevilling er nu
reduceret til etårig og beløbet for 2013 er indefrosset. RKKP har ved møde i februar
accepteret en fortsat bevilling, der sikrer basisdriften i 2013 og har åbnet mulighed for
udarbejdelse en såkaldt dokumentalistrapport.
Derefter skal der fremlægges en samlet plan for restrukturering af DAD (frist ultimo juni
2013) med henblik på udmøntning af engangsbevilling til revision af DAD. Såfremt disse
initiativer resulterer i bedre data-dækning vil fornyet et eller tre årig rammebevilling
komme på tale.
Dokumentalistrapport
Dokumentalistrapporten skal afklare, hvilke indikatorer der bedst belyser kvaliteten i de
anæstesiologiske ydelser. Der lægges med andre ord op til en kritisk gennemgang af de
indikatorer der for nærværende er inkluderet i DAD. Hvilke skal opretholdes, hvilke skal
fjernes og hvilke skal der suppleres med. Rapporten forventes udarbejdet i løbet af april
og maj 2013 – Overlæge Charlotte Rosenstock (Hillerød) er af styregruppen anmodet om
at varetage opgaven med at udarbejde dokumentalistrapporten.
Revision af DAD
Når dokumentalistrapporten foreligger og såfremt der afsættes de nødvendige midler
hertil, igangsættes arbejdet med at revidere grundstrukturen i DAD. Dette arbejde
forventes igangsat umiddelbart efter sommerferien 2013 med henblik på afslutning i løbet
af første kvartal 2014.
Når det drejer sig om IT skal man, grundigt belært af fortiden, nok vare sig for at love
særlig meget. Det er også forståeligt, hvis der er en lille smule grund-skepsis i forhold til
de meget bastante udmeldinger om, at nu bliver alting meget bedre. Men det gør de! Der
er ingen tvivl om, at opbygningen af DAD, der i sin tid var rationel og fornuftig nu udgør
et selvstændigt problem i forhold til databasens funktionalitet. Den er ganske simpelt for
tung, for langsom og for usikker at arbejde med.
Derfor er det styregruppens håb – og forventning – at en gennemgribende revidering af
selve den grundlæggende struktur i DAD vil efterlade alle brugere med en langt bedre
DAD version 4.0. Selve brugerinterfacet er i ret høj grad koblet op på eksisterende layout i
de nationale databaser, derfor skal man næppe forvente voldsomt revolutionerende
nyheder på dette område. Til gengæld er det forventningen at brugervenligheden i forhold
til såvel dataindtastning som dataudtræk/databehandling kan forbedres markant i
forbindelse med dette arbejde.
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2014
Hvad så derefter, når dokumentalistarbejdet er gennemført og DAD foreligger i en ny og
vitaliseret udgave? Så melder kravet om reelt landsdækkende data sig, ubønhørligt og
indiskutabelt. Vi skal allerede i løbet af 2014 kunne dokumentere, at vi har mindst 90 % af
alle gennemførte anæstesier med i registreringen. Det betyder også, at indkøringsfasen af
den nye DAD 4 bliver kort, den skal kunne fungere meget hurtigt efter introduktionen.
Den opgave vil styregruppen se nærmere på i løbet af efteråret 2013.
Foreløbig ønsker vi blot at gøre opmærksom på de ændringer der er sket i styregruppens
sammensætning, understrege at DAD lige nu befinder sig på randen af en lukning og
pointere, at der arbejdes målrettet på at undgå en sådan afvikling. Vi mener det vil være
en faglig falliterklæring, hvis vi ikke er i stand til at opretholde en klinisk kvalitetsdatabase
i anæstesiologi – vi håber der er opbakning til og forståelse for dette synspunkt rundt
omkring på anæstesiafdelingerne og dermed også vilje til at gå ind i det fortsatte arbejde
med DAD.
Kommentarer, forslag til ændringer og forbedringer eller input til dokumentalistarbejdet
modtages med glæde.
På vegne af DAD styregruppe
Kristian Antonsen (formand for styregruppen)
DAD styregruppe 2013:
Navn

Hospital/ funktion

Mail

Kristian Antonsen
Grethe Astrup
Bente Buch
Sven Felsby
Kim Garde
Lars Hyldborg
Mette Haagen
Lynge Kirkegaard
Anne Tøtrup Klith
Per H. Lambert
Lasse Nørgaard
Charl. Rosenstok
Michael Weber
Birgitte Rühmann

Bispebjerg-Frederiksberg /fmd. styregruppen
Århus Universitetshospital/DASAIM
Rigshospitalet/FSAIO
Århus Universitetshosp./specialeadministrator
Rigshospitalet/DASAIM (bestyrelse)
Rigshospitalet/DASAIM
Kolding Sygehus/FSAIO
Kolding Sygehus/DASAIM
Randers Sygehus/ DASAIM (bestyrelse)
Hjørring Sygehus/DASAIM
EKID/Chefkonsulent
Hillerød Hospital/DASAIM
Næsteved Sygehus/DASAIM
EKID/Sekretariat

kristian.antonsen.01@regionh.dk
grethe.astrup@aarhus.rm.dk
bente.buch.01@regionh.dk
svenfels@rm.dk
kim.garde@regionh.dk
lars_hyldborg@hotmail.com
mette.haagen@slb.regionsyddanmark.dk
lynge.kirkegaard@slb.regionsyddanmark.dk
annetoet@rm.dk
p.lambert@rn.dk
lasse.noergaard@regionh.dk
Charlotte.Rosenstock@regionh.dk
miw@regionsjaelland.dk
birgitte.ruhmann@regionh.dk
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