Åben Workshop om 2019‐‐22 strategi og 2019 handlingsplan
30. november 2018

Velkommen
- til sidste åbne workshop i RKKPs strategiproces

Program

10.30-11.00 Ankomst og tjek ind med navneskilte
Kom til uformelt socialt samvær og en sandwich
11.00-15.00 RKKP – STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

11.00-11.10 VELKOMMEN til sidste åbne workshop i strategiprocessen
Direktør Jens Winther Jensen åbner dagen

11.10-12.00 RKKPs STRATEGI for 2019-22: præsentation af og dialog om de store linjer i strategien
v/ overlæge og sekretariatsleder Henriette Lipczak og porteføljeleder Lone Curtis.
•
•
•
•

Læring fra processen
Hovedlinjer i den foreløbige strategi
De næste skridt
Spørgsmål fra salen

12.00-12.15 Pause

12.15-13.05 SYMPOSIUM om roller og opgaver i datadrevet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
RKKPs Bestyrelsesformand, direktør i Region Midtjylland Ole Thomsen og klinikchef, overlæge og
medlem af RKKPs Strategi Styregruppe, udpeget af LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) Jens Hillingsø
drøfter:
•

•

Hvordan sikres bedst mulig anvendelse af kliniske data i kvalitetsudvikling?
o databasestyregruppernes rolle
o ledelsernes rolle
o klinikernes rolle
Hvordan sikres fortsat engagement i de kliniske databaser?

13.05-13.30 Netværk + forfriskninger
13.30-14.50 HANDLINGSPLAN 2019
Workshop deltagerne får mulighed for at kvalificere konkrete dele af 2019 RKKP handlingsplanen.
14.50-15.00 Afrunding v/ direktør Jens Winther Jensen
Hvad står vi på efter i dag? Hvad skal ske herfra og fremad?
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Lone Curtis og Henriette LIpczak

Viden til et bedre sundhedsvæsen
RKKP strategi 2019-2022

VMV - det første skridt i strategien
Vision
RKKP skal fremme et sundere Danmark ved at bidrage med datastøttet
kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og
patienter. Indsatsen sker i tæt samarbejde med patienter, klinikere og ledelseslag, og
målet er en ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet på højeste internationale niveau.

Mission
RKKP bidrager til det lærende sundhedsvæsen på to fronter: ved at skabe national,
faglig konsensus om høj kvalitet og ved at formidle data og viden til sundhedsvæsenet,
forskere, patienter og borgere.
Afsættet er patienters inddragelse, tværfaglige og tværsektorielle samarbejder og en
bred, klinisk forankring. Det er en høj prioritet for RKKP at lette dataindsamlingen i det
kliniske arbejde og forbedre metoder og kompetencer, så vi kan levere valide,
tilgængelige data, aktivt formidle relevant viden og fremme anvendelsen heraf.

Værdier
Samvirker – Troværdighed - Engagement - Meningsfuldhed
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Dagsordener – bl.a.

RKKP

Hvordan arbejder vi?

Kilde: Data, insights and statistics, NHS Digital 2018
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Input

Konceptualiserende
kondensering

Output

3 ‘produkter’
• Strategi
• Driftskatalog
• Idékatalog
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Strategiske målområder 2019-2022

Model og input

Kilde: Data, insights and statistics, NHS Digital 2018
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Strategisk mål 2019-2022 (1)

Gode data (2019)

Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal
være relevante, valide og tidstro

Gode data
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Strategiske mål 2019-2022 (2)

Nødvendig viden

Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal
dække hele patientforløbet og forskellige
aspekter af behandlingen

Nødvendig viden
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Strategiske mål 2019-2022 (3)

Læring & forbedring

RKKP skal skabe synlighed om indsatser og
resultater og bidrage til,at data og viden bringes
i spil og understøtter et lærende
sundhedsvæsen

Læring og forbedring
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Opmærksomhedspunkter (1)
Dyrke og styrke vores specielle position og kompetence

Klinisk
forankring

Analyse
kompetence

Sikre fortsat engagement?

Opmærksomhedspunkter (2)

Målgruppespecifik formidling
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Opmærksomhedspunkter (3)
Styrke fokus på udvikling/forbedring

Emnevalg
Opdatering

Litteratur
søgning

Høring +
godkend

Litteratur
review
Anbefaling

Opmærksomhedspunkter (4)
Kvalitetsudvikling: hvem gør hvad?

KKA

x6

styregrupper
klinikere
ledelser
kvalitetsafdelinger
patienter/borgere
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Målsætninger 2019 (foreløbige)

Gode data
Ved udgangen af 2019....
•

er der defineret nye principper for prioritering af databaser og gennemført en
prioriteringsproces med RKKPs bestyrelse

•

er der udviklet og påbegyndt implementering af automatiseret og løbende
dækningsgradsopgørelser for de enkelte databaser

•

sker der hyppigere overførsel af data fra Sundhedsdatastyrelsen til RKKP
(deltaopdatering)

Målsætninger 2019 (foreløbige)

Nødvendig viden
Ved udgangen af 2019....
• er indberetning af data fra almen praksis etableret for diabetes og KOL og
påbegyndt for Astma, Hjertesvigt, Depression og Atrieflimren
•

er der etableret mulighed for at kommuner kan overføre data via webservice
(Hjerterehabilitering) og på KOL-området kan der afrapporteres indikatorer for
kommunal rehabilitering

•

er brug af laboratoriedata sikret for syv databaser (hjertesvigt,
hjerterehabilitering, atrieflimren, nefrologi, skizofreni, prostatacancer,
fedmekirurgi)

•

er der udarbejdet en drejebog for, hvordan de enkelte databaser
kan inkludere PRO-indikatorer
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Målsætninger 2019 (foreløbige)

Læring & forbedring
Ved udgangen af 2019....
•
•
•
•
•
•
•
•

er der sikret løbende afrapportering (KKA) for alle databaser
er der gennemført fire temaanalyser på kræftområdet med fokus på regional og
socioøkonomisk variation i mortalitet
er der gennemført en interessentanalyse
er der udarbejdet en kommunikationsplan
er der planlagt 1 konference samt afholdt et netværksmøde og 3 dialogmøder
er patienter repræsenteret i 30 databasestyregrupper
er der beskrevet 3-4 handlinger der understøtter bedre ledelsesmæssig
forankring af databasearbejdet
har RKKP bidraget til arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteams (LKT)

Handlingsplan
Processen har affødt mange handlingsforslag til hele perioden 20192022
konturerne fremgår af driverdiagrammerne
Tre fokusområder 2019
levere noget konkret til styregrupper og klinikere
harmonisere og effektivisere i Videncenter
strategiske indsatsområder
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Hvordan sker det?

‘Gode venner’

Database styregrupper

Realisering – hvad skal der ellers til?
Kompetencer
kommunikation
proceskonsultation
datamodellering

Strategisk lydhørhed og agilitet
Strategien dækker hele RKKP:
kollektiv indsats af Videncenter og databasernes styregrupper
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Den resterende strategiproces
17. december 2018: Strategi styregruppe mødes
Dec 2018 – feb 2019: Høring i netværket og intern planlægning
28. februar 2019: Bestyrelsesmøde

Implementering og opfølgning
Kommunikation internt og eksternt
Kendte handlinger: her fortsætter det gode arbejde
Nye handlinger: konkretiseres - formål, organisatorisk
forankring, tidsplan, bemanding og ressourcetræk
Opfølgning: halvårligt – internt, kvalitativ evaluering
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RKKP strategi – ‘den korte version’

HVORFOR?
Vi stræber efter høj og ensartet kvalitet i sundhedsvæsenet –
til gavn for borgere og patienter i Danmark

HVORDAN?
Vi understøtter, at der skabes enighed om, hvad der er 'god
behandling', analyserer og fortolker data samt formidler viden i
tæt samarbejde med klinikere, patienter og ledelser

HVAD?
Vi leverer viden og bidrager til læring og forbedring i
sundhedsvæsenet

Kort pause
Der er tid til at gå ud og fylde op
Det er nu, at I kan skrive jer på gruppearbejde, hvis I
ikke har gjort det. Først til mølle ;o)
Vi starter igen kl. 12.15
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Pause

Vi mødes igen kl. 12.15

SYMPOSIUM: Roller og opgaver i datadrevet kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet
Ole Thomsen og Jens Hillingsø drøfter:
Hvordan sikres bedst mulig anvendelse af kliniske data i kvalitetsudvikling?
•
•
•

databasestyregruppernes rolle
ledelsernes rolle
klinikernes rolle

Hvordan sikres fortsat engagement i de kliniske databaser?
Dialog
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Netværk og forfriskninger
Men inden da: Vi starter igen kl. 13.30, hvor vi mødes i
grupper ude ved de opstillede borde i foyeren
I har forhåbentlig tilmeldt jer en af grupperne – ellers er
det nu
Find jeres gruppe, nyd en forfriskning og vær klar i
jeres gruppe kl. 13.30

Gruppearbejde om Handlingsplan 2019
Grupperne har følgende emner:
•

Videreudvikle afrapportering til de forskellige ledelsesgrupper
(Jens Winther Jensen, Gruppe 1)

•

Udarbejde "best practice" for opfølgning på kvalitetsafrapportering
(Jesper Kjær Hansen, Gruppe 2)

•

Udarbejde interessentanalyse
(Lone Curtis, Gruppe 3)

•

Understøtte kobling mellem ledelser og klinik vedr. kvalitet
(Anne-Marie Hansen, Gruppe 4)

•

Afholde konferencer, møder, dialogmøder mv.
(Katrine Nielsen, Gruppe 5)

•

Skabe synlighed om data/viden for patienter og borgere
(Henriette Lipczak, Gruppe 6)

•

Videreudvikle årsrapport og løbende afrapportering til klinikere
(Charlotte Cerqueira, Gruppe 7)
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Pause

Vi mødes igen kl. 14.50

Afrunding
Hvad står vi på efter i dag?
Hvad skal ske herfra og fremad?

Tusinde tak for alle de gode bidrag, i dag og på de tidligere åbne
workshops
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Tak for i dag
Kom godt hjem
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