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DAD – januar 2015 
 
Godt nytår! 2015 skulle gerne blive et skelsættende år i DAD sammenhæng. Som 
beskrevet i nyhedsbrevet fra november 2014 er lanceringen af DAD4 umiddelbart 
forestående.  
 

DAD4 (KMS version) vil være tilgængelig i test miljø fra 15. januar, hvor alle 
afdelinger forventes at være lagt ind og hvor man kan ”lege” med systemet uden 
konsekvenser idet systemet nulstilles senere. 
DAD4 tilgås med jeres almindelige password, blot vælges ”DAD_V2_TEST” i stedet 
for ”015-Anæstesi DAD” ved login 

 
 
 
 
 
DAD4 vil derefter være klar til anvendelse primo februar, hvor vi anbefaler, at mandag 
den 2. februar vælges som skæringsdato for overgang til den nye database. DAD4 (Web 
service) forventes fortsat klar i løbet af foråret. Der afholdes 2 workshops (udarbejdelse af 
dataspecifikationer) medio januar, derefter vil de lokale IT leverandører kunne begynde at 
designe og sætte deres WEB service op. 
 
Vedhæftet finder du en oversigt over hvilke afdelinger der benytter KMS (Klinisk Måle 
System) og hvilke der benytter WEB service til indberetning. 
 
Vi stiler fortsat mod 1. maj 2015 som den samlede og endelige skæringsdato. Indsamling 
af data til Årsrapporten 2015/2016 påbegyndes denne dato. Vi har på opfordring fra RKKP 
valgt ikke at lade årsrapporten følge kalenderåret. Det er ganske enkelt umuligt for de 
relevante kompetencecentre at stille epidemiologisk ekspertise til rådighed for alle, hvis 60 
nationale databaser skal analyseres simultant i januar/februar. 
 

KMS: 
 Vedhæftet findes kort introduktion og vejledning til dataindtastning i DAD4 
 En sandkasse-udgave af DAD4 hvor man kan afprøve det nye skema uden 

konsekvenser( data nulstilles senere) vil blive tilgængelig fra mandag d. 15 januar. 
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 Nedenfor i nyhedsbrevet finder du en kort oversigt over de vigtigste ændringer i 
DAD4 

 Hvis der er behov for hjælp er den vanlige telefon hotline ved Birgitte Rühmann tlf. 
2634 7809 og Brian Bjørngaard tlf. 5115 4012åben dagligt (hverdage) ligesom 
styregruppens medlemmer (lokale repræsentanter per region) naturligvis står til 
rådighed med praktisk information  

 
WEB service: 

 Afventer færdiggørelse af dataspecifikationer forud for design/opsætning af lokale 
løsninger. Dvs. at den næppe vil være klar til anvendelse før tidligst ultimo 
marts/primo april. 

 
Hvad er nyt i DAD4? 
Den overordnede struktur er principielt uændret, indlevering/indtastning af data skal 
fortsat ske enten direkte via KMS eller via en webservice. I forhold til design og udtryk er 
der heller ikke tale om en extreme makeover. Selv om vi har slanket og fokuseret DAD4 
hvor vi kunne, så ligner DAD4 version 3 på mange områder, sådan er vilkårene nu 
engang. Under overfladen er strukturen imidlertid ændret betydeligt – og det er der 
forbedringerne gerne skulle slå igennem. 
 
En af udfordringerne i DAD3 var, at indtastningsfladen bestod af op til fem skemaer, der 
grundet en indbyrdes afhængighed skulle udfyldes fortløbende. Dette er løst i DAD4, der 
består af to skemaer et Anæstesi- og et Postoperativt observationsskema koblet sammen i 
et forløb, der kan udfyldes uafhængigt af hinanden. Funktionerne i indtastningsfladen er 
der ikke ændret ved, det er de gammelkendte. 
 
Nyt i ANÆSTESI: 

 Prioritering af hastegrad er nu delt i 4 kategorier: elektiv, fremskyndet, hastende, 
livstruende 

 Anæstesimetode er opdelt i Generel anæstesi, Generel anæstesi grundet insufficient 
nerveblokade, Perifer blokade, Central blokade, Sedation, Observation 

 Komplikationer er ikke default udfyldt i Ingen komplikationer 

 Et nyt felt Temperaturmåling kommer frem, når anæstesitid overskrider 2 timer 

 Et nyt felt Er der givet erytrocyttransfusion JA/NEJ,  
Hvis JA, Åå livstruende indikation? JA/NEJ. 
Hvis NEJ; Hvad var Hgb? < 4,3, >5,6 eller Ikke målt? 

 
Nyt i POSTOPERATIV OBSERVATION: 

 Skemaet er kortet betydeligt ned 

 Smerte og kvalmescore er delt i tre Ved ankomst, Højeste score og Ved udskrivelse, og 
ingen default udfyldning 

 Mulighed for at registrere Andre postoperative observationer i et fritekst felt til internt 
brug (gælder ikke WEB-baseret indberetning) 



 
 

Dansk Anæstesi Database - Nyhedsbrev 

 

 
 

Dansk Anæstesi Database 

3 

 Mulighed for at registrere underafsnit, hvis matriklen her flere observationsafsnit. Vælg 
Andet postoperativt observationsafsnit, herefter er der mulighed for at skrive et afsnit på. 
Det er vigtigt for afdelingens egne data, at navngivning af underafsnittene er ensrettet. 

 

 
 
Og så lidt gentagelser fra forrige nyhedsbrev: Kravene er ret klare. Vi skal have samtlige 
anæstesiafdelinger i DK med ind i DAD4 og mindst 90 % af alle anæstesiforløb skal 
indrapporteres.  Det må meget gerne være på plads allerede ved starten i februar og skal 
være på plads når vi passerer 1. maj 2015. 
 
Vi er klar over det er en udfordring. Nogle afdelinger har fast indarbejdede rutiner for 
indtastning, andre har aldrig arbejdet i DAD. Der skal bruges tid til at taste, DAD er en 
registreringsopgave og den vil kræve tid. DAD4 vil derfor muligvis skrive sig ind i rækken 
af registreringsopgaver, der påvirker et i forvejen presset sundhedsvæsen. Det er 
imidlertid styregruppens holdning, og det vil næppe overraske mange, at DAD4 er en 
uomgængelig nødvendighed – det vil være en faglig falliterklæring hvis vi ikke er i stand 
til at opretholde en national klinisk database i anæstesiologi. Det er også vores håb, at vi 
med DAD4 har skabt en brugerflade, hvor det er det strikt nødvendige der skal indtastes 
og en databasestruktur, der bedre understøtter hurtige arbejdsgange. Vi håber det trods 
alt vil lette opgaven.   
 
 
DAD styregruppe 2014: 
 
Navn Hospital/ funktion Mail  
Kristian Antonsen Bispebjerg-Frederiksberg /fmd. styregruppen kristian.antonsen.01@regionh.dk 

Grethe Astrup Århus Universitetshospital/DASAIM grethe.astrup@aarhus.rm.dk 

Brian Bjørngaard Datamanager/EKID brian.bjoerngaard.01@regionh.dk 

Bente Buch Rigshospitalet/FSAIO bente.buch.01@regionh.dk 

Sven Felsby Århus Universitetshosp./specialeadministrator svenfels@rm.dk 

Kim Garde Rigshospitalet/DASAIM (bestyrelse) kim.garde@regionh.dk 

Lars Hyldborg Rigshospitalet/DASAIM  lars_hyldborg@hotmail.com 

Lynge Kirkegaard Kolding Sygehus/DASAIM lynge.kirkegaard@slb.regionsyddanmark.dk 

Anne Tøtrup Klith Randers Sygehus/ DASAIM (bestyrelse)  annetoet@rm.dk 

Per H. Lambert  Hjørring Sygehus/DASAIM p.lambert@rn.dk 

Erland Pedersen Køge Sygehus/DASAIM ep@reionsjaelland.dk  

Charl. Rosenstok Hillerød Hospital/DASAIM (dokumentalist) Charlotte.Rosenstock@regionh.dk 

Thor Schmidt EKID/Chefkonsulent thor.schmidt@regionh.dk 

Birgitte Rühmann EKID/Sekretariat birgitte.ruhmann@regionh.dk 

 
På vegne af DAD styregruppe 
 
Kristian Antonsen (formand for styregruppen) 
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