Alle læger, sygeplejersker og lægesekretærer, der arbejder med DANBIO, inviteres til møde angående

DANBIOS ÅRSRAPPORT FOR 2018
Fredag den 8. marts 2019 kl. 12.00-17.30 med efterfølgende middag
Sted: Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
I lighed med tidligere år afholdes der diskussionsmøde om årets kvalitetsdata inden DANBIOs årsrapport
færdiggøres.
Mødeledere: Dorte Vendelbo Jensen og Sara Engel
Program for mødet (ret til ændringer forbeholdes):
12.00-13.00

Frokost og kaffe i restauranten

13.00-13.15

Introduktion

13.15-14.15

Præsentation af DANBIOs årsrapport for 2018 om behandling af reumatoid artritis og
spondylartropati.
Hvilke ændringer er der foretaget i forbindelse med overgangen til de nye indikatorer
gældende for 2018? Hvordan ser det ud med RA- og SpA indikatorerne? Er målene nået?
Hvor og hvorfor er der store forskelle mellem afdelingerne? Hvad gør afdelinger, som ikke
opfylder kvalitetsstandarden for en given standard? Hvad kan man lære af de afdelinger, som
kommer særligt godt ud?
Epidemiolog, Phd. Elisabeth Svensson, RKKP

14.15-14.45

Kaffebuffet med kage, saft og frugt

14.45-15.00

DANBIO hjemmefra
Stud. Med. Anne Emilie Secher, VRR, Rigshospitalet - Glostrup

15.00- 15.30

DANBIO – Patienternes perspektiv
Professor, Ph.d., MHH, sygeplejerske Jette Primdahl, Gråsten Gigthospital

15.30-15.45

Kort pause

15.45-16.40

Drøftelse i plenum – hvad er de vigtigste resultater og konklusioner? Hvilke kriterier skal
anvendes, når landets bedste reumatologiske afdeling skal kåres?
Hvordan kan registreringen af RA- og SpA patienter forbedres?
Hvad kan vi bruge samkøring med Landspatientregistret (LPR) til?
Dorte Vendelbo Jensen og Elisabeth Svensson

16.40-17.15

Hvilke anbefalinger og fremtidige målsætninger for forbedring af kvaliteten skal konklusionerne
udmønte sig i?
Overlæge Randi Pelck og overlæge Gina Kollerup, DANBIOs styregruppe

17.30

2-retters middag i restauranten
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Du vil ca. 1 uge før mødet få tilsendt de foreløbige analyser, som vil danne baggrund for diskussionerne.
Tilmelding: På mail til databasen@danbio-online.dk eller på telefon 3863 3103 senest d. 28. februar 2019.
Husk at oplyse, om du deltager til middagen efter mødet! Tilmeldingen til middagen er bindende.
NB: Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet, dog således at vi tilstræber,
at alle afdelinger bliver repræsenteret med 1-2 deltagere.
NB NB: Vi beder om, at du bidrager til, at denne annoncering gøres tilgængelig for relevante personer på din
afdeling!

På gensyn!

Med venlig hilsen

På vegne af DANBIOs styregruppe

Dorte Vendelbo Jensen
Overlæge

Merete Hetland
Professor, overlæge, dr.med., ph.d.
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