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Ny formand for RKKP-styregruppen 

Per Busk er blevet ny sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus, og i den forbindelse har Sundhedsfaglig 

direktør Jens Winther Jensen overtaget formandsposten for RKKP-styregruppen. 

Fællessekretariatet takker Per Busk for at have drevet RKKP fra dannelsen i 2010 til i dag, og ser frem til 

samarbejdet med Jens Winther Jensen. 

 

Kom med jeres PRO-projekter! 

Fællessekretariatet henvendte sig i aug. 2015 til alle databaser for at høre om interesse for udvikling og 

inddragelse af patientrapporterede data i databaserne. 

Blandt de mange databaser, der meldte tilbage, var der helt overvejende positiv holdning, dog med nogle 

spørgsmål til muligheder og begrænsninger i projekterne. 

Nogle databaser har også meldt fra – nogle uden begrundelser, andre med henvisning til 

ressourceproblemer. 

RKKP-styregruppen takker for de mange positive tilbagemeldinger og udbyder i den forbindelse 1,25 mio. 

kr. til udmøntning blandt databaser, der melder ind med databasespecifikke projekter mhp. etablering af 

PRO-målinger. 

 

Databasernes styregruppe kan med tilknyttede kompetencecentre selv definere projektindhold – men det 

skal ske inden for rammerne af RKKPs vejledning, som er tilgængelig her: http://www.rkkp.dk/om-

rkkp/nyheder/2015/30.06.2015-vejledning-om-pro/ 

 Projektledelsen vil være placeret ved databasernes KCKS 

 Der skal ift. kortsigtede projekter kobles til eksisterende projektgrupper f.eks. Vestkronik. På 

længere sigt forventes data at blive sikret via landsdækkende infrastruktur. Herefter vil 

databaserne skulle hente de relevante PRO-data her. 

 
Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgningerne bliver behandlet af fællessekretariatet i den rækkefølge, de 

modtages, og der vil typisk foreligge svar på ansøgningen inden for 14 dage. 

 

Udover de 1,25 mio. til databasespecifikke projekter, er der afsat 0,25 til: 

 Nedsættelse af en følgegruppe, der skal samle op på alle de databasespecifikke projekter. 

Følgegruppen skal samtidig så vidt muligt følge med i udvikling af initiativer på området, både 

nationalt og i enkeltregioner. 

 Sikring af samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som også har iværksat flere PRO-projekter. 

 
Her vil vi være i kontakt med de af jer, der har udtrykt interesse for et fælles projekt, om I har tid til at 

bidrage til følgegruppen. 
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Høring: LVS-anbefalinger /frist 15. januar 2016 

En gruppe nedsat af de lægevidenskabelige selskaber har udarbejdet anbefalinger til drift af databaser. 

Nu gennemføres høring blandt regionerne og databaserne af anbefalingerne. Anbefalingerne er 

vedhæftet. Evt. kommentarer til anbefalingerne kan fremsendes til fagligkvalitet@rm.dk frem til d. 15. 

januar 2016. Herefter vil RKKP-styregruppen tage stilling til evt. implementering af anbefalingerne. Dette 

vil ske inden for rammerne af styregruppens tidligere beslutning - alle ændringer i driftsvilkår skal ske 

med respekt for de gode resultater, databaserne allerede har opnået.   

 

Mål på kort sigt 

Som bekendt blev udgivet rapport med nye udviklingsmål for databaserne i juni 2016. På baggrund heraf 

har RKKP-styregruppen udpeget følgende kortsigtede mål i RKKP: 

 

 Iværksættelse af flere PRO-projekter jf. ovenfor. 

 Indførsel af patientsikkerhedsindikatorer i kirurgiske kræftdatabaser via Clavien-Dindo-

klassifikationen 

 Meningsfuld patientinddragelse i styring af databasernes indhold 

o International litteraturgennemgang/beskrivelse af bedste internationale praksis (selve 

opfyldelsen af målet kan ikke ske på kort sigt, men det forberedes via afsættelse af 

midler til en indledende litteraturgennemgang) 

 Derudover fastholdelse af følgende driftsopgaver, der er i tråd med de nye mål: 

o Fast, månedlig afrapportering via Generisk model 

o Tidstro udgivelse af årsrapporter 

o Fastholdelse af projekt med henblik på etablering af manual for valideringsprojekter i regi 

af databaserne 

o Etablering af flere nye tværsektorielle databaser 

o Fastholdelse af strømlining af anvendelse af standard-begrebet (jf. nyhedsbrev juni 2015) 

o Entydig dokumentation af databasernes indhold i dokumentationsskabelonen jf. 

deltagelse i PROCRIN-projektet 

 

Uden for RKKP’s regi er arbejdet med gennemførelse af it-udbud genoptaget, ligesom der sker en 

afklaring af den juridiske ramme for patienternes relevante adgang til egne data. Dvs. der er også 

omgående fokus på disse to udviklingsmål – men det ligger uden for RKKP’s regi. 

 

I starten af det nye år vil de kortsigtede mål blive suppleret af en mere langsigtet handleplan 

 

Se de første databaser med udfyldt dokumentationsskabelon 

De første 15 databaser er så småt ved at være igennem PROCRIN-møllen – se resultatet af det her: 

rkkp-dokumentation.dk 

 

Ny Sundhedsdatastyrelse 

Sundhedsdatastyrelsen er etableret pr. 1. november 2015 – se mere her: 

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit.aspx 
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