
 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissorium for bestyrelsen for Regionernes Kliniske Kvalitetsud-

viklingsprogram (RKKP) 

 

Baggrund 

RKKP udgør infrastruktur for støttede landsdækkende kliniske kvalitetsda-

tabaser. 

 

RKKP er et afgørende strategisk element i regionernes arbejde med at ud-

vikle og forbedre den kliniske kvalitet i sundhedsvæsenet. Programmet blev 

oprettet med det formål at sikre en fortsat bedre udnyttelse af de landsdæk-

kende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forsk-

ningsmæssigt.  

 

Regionerne har valgt at etablere en enhedsorganisation for RKKP som en 

tværregional organisation med en bestyrelse forankret i sundhedsdirektør-

kredsen. Denne organisering skal gennem et styrket ledelsesfokus sikre en 

bedre understøttelse af den datadrevne kliniske kvalitetsudvikling. 

 

Formål 

Bestyrelsen for RKKP og Danske Multidiciplinære Cancer Grupper 

(DMCG) har det driftsmæssige og det strategiske ansvar for udviklingen af 

RKKP og herunder DMCG. Det indebærer, at bestyrelsen fastsætter de 

overordnede mål og økonomiske rammer for programmets drift, samt at be-

styrelsen har ansvar for, at RKKP bidrager til udvikling og monitorering af 

den kliniske kvalitet i sundhedsvæsenet. 

 

Med det nationale kvalitetsprogram, og den dertilhørende ambition om hele 

tiden at løfte kvaliteten af sundhedsydelserne, så der skabes størst mulig 

værdi for patienterne, har RKKP en væsentlig opgave i forhold til indsam-

ling, behandling og formidling af kliniske kvalitetsdata. Det er en central 
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Side   2 opgave for bestyrelsen for RKKP at sikre sammenhæng mellem den strate-

giske udvikling i sundhedsvæsenet og RKKPs bidrag hertil. 

 

Opgaver 

Med bestyrelsens rolle som strategisk og driftsmæssig ansvarlig for RKKP 

er der en række centrale opgaver der skal varetages i bestyrelsen: 

 

1. Udstikke strategi for RKKP’s arbejde herunder 

a. Sikre kort- og langsigtet handleplan i overensstemmelse 

med denne strategi  

b. Sikre opfølgning på fastlagte udviklingsmål for databaserne, 

juni 2015 

c. Fastsætte principper for udmøntning af drifts- og projekt-

midler til databaserne 

d. godkende prioriteringskoncept til prioritering af databaser, 

som skal udvikles og vedligeholdes af den faglige ekspert-

gruppe for RKKP 

2. Sikre sammenhæng og databasernes bidrag til det nationale kvali-

tetsprogram 

3. Opfølgning på handleplan 

4. Godkendelse af årsberetning, som følger op på databasernes resul-

tater med at skabe kvalitetsforbedringer og på de iværksatte ud-

viklingsmål for RKKP. 

 

Møder 

Der afholdes fire måder årligt i bestyrelsen. Møderne afholdes i Danske 

Regioner (forventeligt i forlængelse af Sundhedsdirektørmøder). Møderne 

holdes via fremmøde og kan i særlige tilfælde afholdes via video. 

 

Dagsordner til møderne i bestyrelsen udsendes senest fem hverdage før 

møderne og referater udsendes senest 10 hverdage efter møderne. RKKP & 

Danske Regioner har ansvaret for sekretariatsbetjening af møderne. 

 

Årshjul 

De fire møder placerer sig i følgende terminer med følgende givne opgaver 

udover fast opfølgning på drift: 

 Februar: godkendelse af årsberetning, fastlæggelse af præmisser for 

prioritering af midler & udmøntning af årets projektmidler. Ved 

mødet deltager det faglige råd fra RKKP. 

 Juni: opfølgning på regnskab fra året før & udmøntning af midler. 



 

Side   3  September: opfølgning på databasernes årsrapporter – herunder 

præsentation af hvor de kliniske kvalitetsdatabase har bidraget til 

kvalitetsudvikling/forbedringer i det forgangne år & om der i det 

forgangne år er konstateret væsentlige kvalitetsmæssige udsving 

samt opfølgning på input fra det faglige råds seneste møde. 

 November: opdatering af overordnet strategi og følgende opdatering 

af handleplan; fastlæggelse af særlige ønsker til fokus i næste årsbe-

retning 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen for RKKP består af medlemmerne af Sundhedsdirektørkredsen 

samt Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Lands-

forening. 

 

 Region Syddanmark 

 Region Midtjylland 

 Region Sjælland 

 Region Hovedstaden 

 Region Nordjylland 

 Danske Regioner 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Formand 

 

Direktøren for RKKP refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsens 

møder.  

 

Formand for bestyrelsen 

Formanden leder møderne i gruppen og godkender dagsorden til og referat 

fra møderne. Formanden er ansvarlig for, at der følges op på beslutninger i 

bestyrelsen og det faglige råd. Opfølgning fra arbejdet i det faglige råd sker 

i dialog med formanden for rådet og direktøren. Direktøren refererer jf. 

ovenfor til bestyrelsen men i det daglige arbejde sker det via formanden. 

 


