
Variation i sundhedsvæsenet: 
Konference om variation i klinisk praksis og performance

Tirsdag d.2. juni 2015 kl.9.00 – 15.30,   First Hotel Grand, Odense

 
 

Variation i klinisk praksis påkalder sig i disse år en stadig større interesse både akademisk, klinisk og poli-
tisk. Undersøgelser har påvist variation både i måden, sundhedsvæsenet er organiseret på og i de ydelser, 
der leveres. Variation forekommer både på overordnet plan i relation til geografi og på individniveau mel-
lem læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Variationen kan i mange tilfælde ikke forkla-
res ud fra forskelle i patientsammensætning eller i behandlingsbehov. Denne tilsyneladende uforklarlige 
variation udløser derfor spørgsmål om relevansen, effektiviteten og kvaliteten af sundhedsvæsenets ydel-
ser. 

Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenets konference sætter fokus på 
forskning i variation i sundhedsvæsenet både i et internationalt og nationalt perspektiv. Der vil på konferen-
cen være oplæg og mulighed for at diskutere med en række internationale og danske forskere, som be-
skæftiger sig med variationsforskning om, hvorledes forskningen kan medvirke til en bedre forståelse af et 
kompleks system og dermed skabe fundament for at forbedre sundhedsvæsenet. 

Mød bl.a. professor David C. Goodman, Dartmouth Medical School, ansvarlig for Dartmouth Atlas of Health 
Care og leder af Wennberg International Collaborative, som er et internationalt forskningsnetværk om vari-
ation i sundhedsvæsenet samt Phil DaSylvia, som har været en af stifterne af The National Health Services 
Atlas i England. Mødet afholdes på engelsk. 

Med støtte fra 

Konferencen afholdes på First Hotel Grand, 
Jernbanegade 18, 5000 Odense C  

Tilmelding:  

http://korturl.dk/3yy 

NB: Begrænset antal pladser (først til mølle 
princip for tildeling af pladser) 

Deltagergebyr: 
Standardgebyr:  400 kr 
Studerende:  200 kr 

Konferencen arrangeret af: 
Forskningsnetværket for Patientsikkerhed og 
Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS):  www.fpks.dk 

Spørgsmål om konferencen: 
FPKSkonference@gmail.com  (+45 4043 5005) 

Program 

9.00-9.30 Registrering og kaffe 
9.30-9.45 Wellcome 

Anne K. Fallesen & Søren Paaske 
Johnsen 

9.45-10.45 The Dartmouth Experience 
Dr. David C. Goodman, M.D., M.S, 
Professor of Pediatrics and of Health 
Policy; Director of the Center for 
Health Policy Research; and Co-
Principal Investigator, Dartmouth 
Atlas of Health Care 

10.45-11.00 Pause / forfriskninger 
11.00-12.00 The NHS experience 

Phil DaSylvia, RN, MPH, co-author of 
the NHS Atlas of Variation 

12.00-12.40 Frokost 

Variations in healthcare - Danish 
perspectives  

12.40-13.20 Knud Juel, forskningsleder, professor, 
Statens Institut for Folkesundhed 

13.20-14.00 Frede Olesen, professor, Aarhus 
Universitet, formand f. Kræftens 
Bekæmpelse 

14.00-14.30   Examples of current Danish research 
Some Danish PhD projects on 
variation  

14.30-14.45 Kaffe/forfriskninger 
14.45-15.30 Discussion with and among speakers 

- summing up 
15.30 Tak for i dag 

http://korturl.dk/3yy
http://www.fpks.dk/
mailto:FPKSkonference@gmail.com

