
    

NYHEDSBREV FRA RKKP’S VIDENCENTER – MAJ 2020 

Foråret er kommet – de første LPR3-data er sendt ud til regionerne, Benchmark III-projektet nærmer sig sin 

afslutning, og den store kvalitetskonference, som RKKP, DSKS og DACS står bag, er flyttet til næste forår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALE FORSKELLE I KRÆFTPATIENTERS OVERLEVELSE BLIVER MINDRE 

Benchmark-analyser foretaget af RKKP for DMCG.dk og landets regioner har afdækket regionale forskelle 

i overlevelse inden for fire cancer-områder: Modermærke- og pancreaskræft, gliomer (hjernetumorer) 

samt kræft i spiserør, mavemund og mavesæk. Forskelle, som primært er betinget af forskelle i diagnostik 

af tumorer og i behandling. Socioøkonomiske faktorer har bidraget til at nuancere konklusionerne, men de 

forklarer ikke forskelle i overlevelse efter en cancer-sygdom.  

I undersøgelsesperioden, som løber fra 2012-2017) bliver de regionale forskelle i overlevelse mindre.  

Læs mere om Benchmark-analyserne 

  

I april måneds leverance til regionerne har vi udsendt data fra ADHD-databasen, som er den første 

database, hvor LPR3 er implementeret fuldt ud. Det sker efter en periode, hvor data fra LPR3 er valideret 

internt i RKKP – nu er det regionernes tur til at foretage et sidste tjek af, om data ser ud som forventet.   

Flere af databaserne er på vej til at kunne sende data ud til validering og brug i en bredere kreds. RKKP 

og databaserne bidrager også med en vigtig viden og feedback om data, formater mv. til Sundhedsdata-

styrelsen. Det skriver styrelsen i sin seneste status om Landpatientregisteret til samarbejdspartnerne . 

Se status på LPR3-projektet i RKKP 

 

FØRSTE LPR3-DATA ER OVERFØRT TIL REGIONERNE 

KVALITETSKONFERENCEN 2020 ER UDSKUDT TIL 2021 

Det er uvist, hvornår det igen vil blive muligt at samle mange mennesker til store faglige arrangementer.  

Derfor har RKKP og samarbejdsparterne besluttet at udskyde den planlagte kvalitetskonference i 2020. 

Konferencen skulle have været holdt i Aalborg den 2. og 3. december. 

Så flyt x'et i kalenderen til den 25. og 26. marts 2021. Her sætter vi fokus på resultater og muligheder i 

datastøttet kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet med afsæt i de kliniske kvalitetsdatabaser og forskning.  

Vi håber at se så mange som muligt af jer til et par spændende dage med faglig inspiration og videndeling   

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/nyheder/regionale-forskelle-i-kraftpatienters-overlevelse-bliver-mindre/
https://www.rkkp.dk/om-rkkp/drift-og-udvikling/diverse-projekter-og-rapporter/implementering-af-lpr3-i-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/status-pa-implementering-af-lpr3/

