
 
 

Dansk Anæstesi Database - Nyhedsbrev 

 

 
 

Dansk Anæstesi Database 

1 

 

DAD – april 2015 
 
 
Årsrapport 2014 
 
Årsrapporten for 2014 er færdig og forventes udsendt i starten af næste uge.  
 
DAD 4 
 
Arbejdet med udvikling af DAD 4 skrider fortsat fremad. DAD 4 blev planmæssigt åbnet for 
indtastning 1. februar Vi kan sige tak for en stor indsats ydet af mange afdelinger og 
klinikere rundt omkring i landet. Vi står nu med en forenklet, tidssvarende og klinisk 
relevant database, hvor mange af de tidligere kritikpunkter i DAD 3 er fjernet. Det er godt 
og det er der grund til at glæde sig over. Eneste lille skår i glæden er, at vi desværre ikke 
helt kan holde den tidsplan vi oprindeligt gik efter. Vi skulle have været i fuld drift per 1. 
juni med nationalt dækkende dataopsamling, både i KMS og via web – sådan kommer det 
ikke helt til at gå. 
 
DAD 4 – KMS og analyseportal 
 
DAD 4 er velfungerende, og det er vigtigt, at de afdelinger der allerede benytter 
databasen fortsætter inddatering. Et væsentligt redskab i KMS er Analyseportalen, hvor 
den enkelte afdeling har adgang til egne data. I overgangen mellem DAD 3 og 4 har det 
imidlertid vist sig vanskeligere end forventet at få tilpasset Analyseportalen til den nye 
version af DAD. Overgangsperioden strækker sig over et længere tidsrum end forudset. 
Efter seneste revision af tidsplanen er en realistisk forventning nu, at Analyseportalen i 
final version kan sættes i drift med udgangen af september 2015. 
 
Alle afdelinger kan frem til september godt få adgang til egne inddaterede rå-data (kort 
vejledning + link nederst i dette nyhedsbrev), men der er ikke beregninger på alle afledte 
variable eller på de centrale indikatorer. Det må afvente den endelige opdatering af 
Analyseportalen. Til alt held vil opdateringen når den er tilendebragt også dække allerede 
registrerede data, dvs at beregningerne på indikatorer vil dække hele perioden hvor DAD 
4 har været i brug. 
 
DAD 3/ DAD 4 – Webservice 
 
Oprindeligt var 1. juni også i web sammenhæng berammet som den officielle skiftedag fra 
DAD 3 til DAD 4 Udfordringen her er at IT leverandører og IT afdelingerne på hospitalerne 
i fælleskab skal tilpasse deres webmodel således at data fra de elektroniske journaler kan 
sendes videre til den nye version af DAD. Det er et arbejde der kræver koordination, 
ressourcer og prioritering. Der skal udarbejdes web løsninger i tre af de fem regioner og vi 
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oplever i øjeblikket en varierende interesse for det projekt – nogle steder skal vi nok 
komme i mål i andre dele af landet har vi stadig en væsentlig opgave.  
 
Styregruppen for DAD yder et maksimalt pres for at få løsningerne igennem. Det er stadig 
en realistisk forventning, at også web delen i to af regionerne vil være klar allersenest ved 
årsskiftet, i en enkelt region skal vi muligvis ind i 2016 før det sker. 
I forhold til den igangværende opsamling af data holdes DAD 3 derfor fortsat åben for de 
afdelinger der benytter Web inddatering. 
 
 
I lyset af de beskrevne udfordringer og forsinkelser vil 2015 næppe blive et 
tilfredsstillende år i forhold til data komplethed og validitet. Dels har vi opsamling i to 
forskellige versioner af DAD, dels har vi de ovenfor beskrevne udfordringer, der også 
påvirker mulighederne for at validere og fejlrette de enkelte datasæt. Derfor forhandler vi 
nu med RKKP om at acceptere 2015 som et overgangsår år uden en egentlig DAD 
årsrapport. Samtidig er det vores plan at DAD samlet lanceres per 1/1 2016 således at vi 
fastholder kalenderåret som ramme for dataindsamlingen. 
 

Samlet set finder vi det naturligvis ærgerligt at udsætte de mange aktører i DAD for disse 
forsinkelser. Vi beklager, men håber på jeres forståelse for de udfordringer vi fortsat 
møder.  
 
 
Videnskab 
 
Læge Anders Kehlet Nørskov forsvarede i april sit PhD projekt: 
 
 ”Pre-operative assesment – Experience gained from a multicenter cluster randomised trial 
and the Danish Anaesthesia database”.  
 
Et flot arbejde, der fører til flere publikationer i internationale tidsskrifter. Arbejdet er i høj 
grad baseret på de mange data der indleveres til DAD. Tillykke til Anders og de øvrige 
kollegaer der har været involveret i projektet – og tak til de mange der hjalp til med at 
levere data. Lad os håbe, at vi også i de kommende år kan benytte DAD til nye 
forskningsprojekter. 
 
  
På vegne af DAD styregruppe 
 
Kristian Antonsen (formand for styregruppen DAD) 
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Vejledning til brug af Analyseportalen 

 

Til de som ønsker at benytte data, kan de fås i AP i ”rå” form. Det vil sige at der fx ikke er 

beregnet indikatorer eller lavet brugervenlige variabelnavne. Nogle variable er derfor ikke 

meningsfulde uden brug af en oversættelse, se venligst vedhæftede ”Oversættelse til 

Analyseportalen”. Den grønne kolonne markerer den søjle, som kan bruges til dette.   

 

Data bliver endnu ikke opdateret dagligt, men vil snarest blive sat til daglige opdateringer. Ved 

behov for opdatering kontakt venligst katrine.roos.precht@regionh.dk. Der er normalt altid et 

døgns forsinkelse på data.  

 

Er du oprettet i Analyseportalen, er det muligt at logge ind som vanligt. Datasættene fra DAD4 

delt op i to under følgende navne; S002_DAD4_AN_KMS  for anæstesiskemaet og 

S002_DAD4_OBS_KMS  for observationsskemaet. 

 

Loginside til KMS og Analyseportal findes via 

https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx nederst på siden. 

Såfremt der endnu ikke er en lokal administrator på afdelingen, skal der udfyldes en formular. 

Denne findes på ovenstående side, under KID-support og kaldes Rekvisitionsskema. 

 

Brug af Analyseportalen kræver at man er koblet på Sundhedsdatanettet. 

 

mailto:katrine.roos.precht@regionh.dk
http://analyseportal.regionh.medcom:8080/SASPortal/navigate.do?PortalPage=PortalPage%2Bomi%3A%2F%2FFoundation%2Freposname%3DFoundation%2FPSPortalPage%3Bid%3DA53JDJNW.C700000B&portlet=Portlet%2Bomi%3A%2F%2FFoundation%2Freposname%3DFoundation%2FPSPortlet%3Bid%3DA53JDJNW.BO000031&url=/hs/portlets/ContentExplorer/redirect&redirect=viewItemFromNavPortlet.do%3F%26fullyQualifiedLocation%3DSBIP%253A%252F%252FFoundation%252FShared%2BData%252FAnalyseportal%252FMaps%252F015%2B-%2BAn%25C3%25A6stesi%2BDAD%252FMaps%252FS002_DAD4_AN_KMS.srx
http://analyseportal.regionh.medcom:8080/SASPortal/navigate.do?PortalPage=PortalPage%2Bomi%3A%2F%2FFoundation%2Freposname%3DFoundation%2FPSPortalPage%3Bid%3DA53JDJNW.C700000B&portlet=Portlet%2Bomi%3A%2F%2FFoundation%2Freposname%3DFoundation%2FPSPortlet%3Bid%3DA53JDJNW.BO000031&url=/hs/portlets/ContentExplorer/redirect&redirect=viewItemFromNavPortlet.do%3F%26fullyQualifiedLocation%3DSBIP%253A%252F%252FFoundation%252FShared%2BData%252FAnalyseportal%252FMaps%252F015%2B-%2BAn%25C3%25A6stesi%2BDAD%252FMaps%252FS002_DAD4_OBS_KMS.srx
https://www.regionh.dk/kliniskedatabaser/Sider/default.aspx

