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RKKP: strategi, proces & høringsparter 

 

Udkast til RKKP strategi for 2019-22 er i høring 21.12.2018-14.2.2019. 

 

Nedenfor er beskrevet processen frem til høring og efterfølgende 

godkendelsesproces. 

 

Nederst fremgår liste over høringsparter – der er tale om åben høring, og alle 

uanset om de optræder på høringslisten er velkomne til at fremsende evt. bemærkninger til 

fagligkvalitet@rkkp.dk. 

 

Processen 

Baggrund og organisation 

Strategien er etableret med udgangspunkt i RKKP's Vision, mission og værdier, som blev fastlagt i foråret 

2018.  

Den samlede proces blev skudt i gang 2. marts på et fællesmøde mellem RKKPs bestyrelse og fagligt råd. 

Her blev etableret en styregruppe for processen, som fremgår af boks 1. 

Boks 1 – styregruppe for projektet 

 RKKP-bestyrelsesformand Ole Thomsen  

 Formand for RKKP-fagligt råd Kim Brixen  

 Repræsentanter fra de Lægevidenskabelige Selskaber: Susanne Axelsen & Jens Hillingsø 

(suppleant Søren Overgaard) 

 RKKP-direktør Jens Winther Jensen 

 RKKP-afdelingsleder Charlotte Cerqueira 

 

I august 2018 (da fokus blev vendt fra Vision, Mission og Værdier til strategi og handleplan) blev 

gruppen udvidet med følgende:  

 repræsentant for øvrige autoriserede selskaber: Hanne Mainz  

 Danske Regioner: Maj-Britt Juhl Poulsen 

 Repræsentant fra den regionale driftsorganisation: Kurt Espersen 

 

Sekretariatsfunktionen for gruppen har været varetaget af RKKP's Videncenters Lone Curtis samt 

Region Midtjyllands HR-afdeling v/ Merete Houston Lund 

 

I RKKP's Videcenter har været etableret en projekt- og arbejdsgruppe, som har sikret processen. De to 

grupper fremgår af appendiks 1. 

 

Derudover har processen været forankret i RKKP's bestyrelse og faglige råd. Sammensætning af disse to 

fora kan ses her: http://www.rkkp.dk/om-rkkp/ 

 

Aktiviteter 

Der har været mange aktiviteter i processen, der har sikret gode input til strategien fra en bred kreds. 

Aktiviteterne kan ses i boks 2. 

21.12.2018 

 

 

 

 

 

http://www.rkkp.dk/om-rkkp/
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På baggrund af de mange input er udkast til strategien udarbejdet af RKKP's Videncenter, hvor primær 

forfatter er overlæge Henriette Lipczak. 

 

Boks 2 – aktiviteter i processen 

2. marts 2018 Fælles møde i RKKP's bestyrelse og fagligt råd 

4. april 2018 Ekstraordinært møde i RKKP's bestyrelse 

11. april 2018 Møde i styregruppen for processen og databasedag 

April – maj 2018 Medarbejdermøder i RKKP's Videncenter 

25. maj 2018 1. åbne workshop (Odense) 

6. juni 2018 Møde i styregruppen for processen 

14.-25. juni 2018 Vision, Mission & Værdier i kort høring i databasernes styregrupper & RKKP's faglige 

råd. 

25. juni 2018 Møde i RKKP's bestyrelse, hvor vision, mission og værdier blev vedtaget 

29. august 2018 Møde i styregruppen for processen 

Sept.-nov. 2018 Direktør Jens Winther Jensen mødes bilateralt med en række interessenter 

7. sept. 2018 Møde i RKKP's bestyrelse 

14. sept. 2018 2. åbne workshop (København) 

25. okt. 2018 Møde i fagligt råd /møde ml. bestyrelsesformand, formand for fagligt råd & RKKP's 

direktør 

29. okt. 2018 Møde i styregruppen for processen 

21. nov. 2018 Møde i RKKP's bestyrelse mhp. godkendelse af overordnede linjer i strategien 

30. nov. 2018 3. åbne workshop (Aarhus) 

17. dec. 2018 Møde i styregruppen for processen mhp. godkendelse af høringsudgaven 

21. dec. 2018 - 

14. feb. 2019 

Bred høring 

28. feb. 2019 Forventet: Bestyrelsen vedtager RKKP's strategi 2019-2022 

 

På vegne af styregruppen for projektet takker RKKP's Videncenter for de mange input igennem 

processen. 

 

Høringsparter 

Høringsparter fremgår af boks 3 – der er tale om åben høring, hvor alle er velkomne til at fremsende 

kommentarer uanset om de optræder på høringslisten. 

Boks 3 – høringsparter 

Almen praksis (DSAM & PLO) 

Borgere/Patienter/Pårørende (via 

Danske Patienter) 

Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed  

Dansk Selskab for Kvalitet i 

Sundhedssektoren 

DCCC 

DMCG'erne  

Forskere  

Hospitalsledelser  

Afdelingsledelser  

Klinikere  

Kommunal ledelse 

Kommunernes Landsforening 

Lægevidenskabelige Selskaber  

Lærings- og kvalitetsteams  

Medarbejderne i RKKP's Viden-

center 

Regionale kvalitetsenheder 

Regionale it-afdelinger/EPJ-

ansvarlige  

Regionernes bio- og genombank 

Regionernes ledelse  

Styregrupperne for databaserne 

Sundhedsministeriet 

Sundhedsdatastyrelsen 

Sundhedsstyrelsen 

Øvrige autoriserede 

sundhedsfaglige selskaber 

 



   
 

3 

 
 

Appendiks 1 – intern organisation 

Boks A1 – organisation i RKKP's Videncenter 

Strategiarbejdsgruppe 

Anne-Marie Hansen  

Charlotte Cerqueira  

Henriette Lipczak 

Henrik Møller  

Jens Winther Jensen 

Jesper Kjær Hansen 

Katja Løngaard 

Katrine Abildtrup Nielsen 

Lasse Nørgaard 

Lone Curtis  

Maybritt Pedersen 

Merete Houston Lund (Region Midtjyllands HR) 

Strategiprojektgruppe 

Henriette Lipczak 

Lone Curtis 

Maybritt Pedersen 

Merete Houston Lund (Region Midtjyllands HR) 

 


