
Oversigt høringssvar 
 
Liste over høringssvar 

 

Overordnet høringspart Nr. Høringspart 

Almen praksis (DSAM & PLO) 36 Dansk Selskab for Almen Medicin 

Kommunal ledelse 35 Kommunekontakt Rådet (KKR)-Hovedstaden  

Kommunernes Landsforening 22 Kommunernes Landsforening 

Lægevidenskabelige Selskaber

 
 
Der 

13 Dansk Selskab for Gastroenterologi og 

Hepatologi 

 41 Dansk Oftalmologisk Selskab 

 42 Dansk Ortopædisk Selskab 

 44 Dansk Kirurgisk Selskab 

 45 Lægevidenskabelige Selskaber 

Medarbejderne i RKKP's 

Videncenter 

11 RKKP's Videncenter I 

 12 RKKP's Videncenter II 

Regionale 

kvalitetsafdelinger/Regionernes 

ledelse/Regioners EPJ-ansvarlige 

2 Region Sjælland 

 28 Region Nordjylland inkl. psykiatrien 

 30 Region Syddanmark 

 33 Region Midtjylland 

 38 Region Hovedstaden  

Borgere/Patienter/Pårørende (via 

Danske Patienter) 

25 Danske Patienter 

Styregrupperne for databaserne 1 Jørgen Steen Andersen, medlem af 

styregruppen for DrKOL (DSAM-

repræsentant) 

 3 Birgitte Vrou Offersen, medlem af 

styregruppen for DBCG 

 4 Fin Biering-Sørensen, formand i styregruppen 

for Landsdækkende kvalitetsdatabase for 

rygmarvsskadede 

 6 Vibeke Backer, formand i styregruppen for 

Databasen for Astma i Danmark 

 15 Landsregistret Karbase 

 20 Susanne Svane Riis Christiansen, medlem af 

styregruppen for Dansk 

Hjerterehabiliteringsdatabase 

 29 CPOP-databasen 

Sundheds- og Ældreministeriet 39 Sundheds- og Ældreministeriet 

Sundhedsdatastyrelsen 16 Sundhedsdatastyrelsen 

Sundhedsstyrelsen 24 Sundhedsstyrelsen 

Øvrige autoriserede 

sundhedsfaglige selskaber 

8 Dansk Selskab for Fysioterapi  

 18 Dansk Psykolog Forening 

Bestyrelsen 21 Region Syddanmark/bestyrelsesmedlem Kurt 

Espersen 

 37 Danske Regioner/bestyrelsesmedlem Erik 

Jylling 

Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed 

31 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

annhan
Typewritten Text

annhan
Typewritten Text
Efter frist fremsendteLVS supplerende hørings-svar. Det fremgår nederst i dokument

annhan
Typewritten Text



DMCG'erne 40 DMCG.dk 

Forskere 5 Center for Almen Medicin ved Aalborg 

Universitet 

 7 Center for Klinisk Epidemiologi og 

Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi 

 19 Klinisk Institut, Aalborg Universitet 

Hospitalsledelser/Afdelingsledelser 9 Holbæk Sygehus  

 10 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

 14 Amager-Hvidovre Hospital 

 17 Odense Universitetshospital og Svendborg 

Sygehus 

 23 Nordsjællands Hospital 

 26 Nykøbing F. Sygehus 

 27 Herlev og Gentofte Hospital 

 32 Bornholms Hospital 

 34 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 

Kliniker 43 Christian Pilebæk Hansen, Klinik for Højt 

Specialiseret neurorehabilitering RH 
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Høringssvar 1 
 

Fra: Jorgen Steen Andersen [

Sendt: 25. december 2018 22:13 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 

Cc: Dansk Selskab for Almen Medicin; Jesper Lykkegaard; 
Emne: 1 Re: RKKP: høringsversion af RKKP-strategi (frist: 14.2), god jul og godt nytår & kvalificering af liste 

over styregruppemedlemmer 

 

Hej Rkkp 

Tak for at jeg - på linje med mere end 1300 andre styregruppemedlemmer - har mulighed for at 

kommentere høringsudkastet til jeres nye strategi. 

Jeg har læst papiret igennem og har to væsentlige observationer. Jeg taler ud fra min erfaring som 

praktiserende læge og som medlem af styregruppen for KOL - DR-KOL - og tidligere også Dansk 

Depressionsdatabase og Diabetesdatabasen. Selv om jeg er medlem af såvel DSAM som af PLO er 

mit høringssvar selvfølgelig ikke udtryk for et officielt høringssvar - blot mine personlige 

refleksioner: 

 

1) Det er et pænt og visionært dokument, og det er positivt at I har en vision for kvalitetsudvikling 

som udgangspunkt for jeres virke. Jeg synes imidlertid, at I helt mangler blik for, at RKKP gennem 

sin dataindsamling i den praktisk kliniske virkelighed, ikke opfattes som en del af løsningen - men 

tværtimod som et generende irritationsmoment, som meget ofte kræver dobbeltindtastning af banale 

data.  

I de styregrupper som jeg har deltaget i, har vi igen og igen talt om manglende datakomplethed som 

årsagen til manglende indikatoropfyldelse. Det er imidlertid svært at tro på, at et sats på bedre 

datakomplethed, skulle betyde en behandlingsmæssig forskel for de patienter, som skulle stå i 

centrum for indsatsen: Sat lidt på spidsen: skal den sparsomme ambulatorietid bruges på at sikre 

korrekt registrering af endnu en lungefunktionsmåling - eller på at tale med den triste og bekymrede 

KOL-patient? Hvis målet er at stå sig godt i den årlige RKKP rapport er svaret givet! Men dermed 

er RKKP ikke bidragende til at udvikle den kliniske kvalitet - tværtimod! 

 

Måske er mine negative erfaringer især karakteristisk for dataindsamling på kroniske sygdomme 

(RKKP gruppe 3), men det ændrer ikke ved, at RKKPs krav på dette område giver anledning til et 

alt for massivt fokus på registrering - ikke på kvalitet. Dette problem-område er alt for lidt berørt i 

høringsudkastet. Måske er tiden inde til at udvikle metoder til at monitorere kvaliteten af indsatsen 

for disse meget store patientgrupper, der er mindre belastende for de praktisk arbejdende klinikere? 

 

2) På diabetes og KOL-området står vi i 2019 overfor at skulle fusionere data fra almen praksis og 

ambulatorierne. Kvaliteten og indholdet af indsatsen er imidlertid principielt forskellig i et 

speciallæge ambulatorium og i en almen praksis med fokus på kontinuitet og det hele menneske, og 

en banal dataregistrering fanger næppe disse nuancer. Det er derfor ikke et acceptabelt 

udgangspunkt, at almen praksis skal måles på de parametre som er udviklet til ambulatorie-området. 

 

Datafusionen må også ses i kontekst af OK18, hvor almen praksis skal overtage flere af disse 

patienter fra ambulatorierne. Det er ikke en udvikling som alle klinikere bakker op om. Når 

behandlingsindsatsen for flere patienter rykker ud i praksis, er det imidlertid udtryk for en politisk 

prioritering af en holistisk indsats snarere end et ønske om optimering af 

enkeltsygdomsbehandlingen. Det må RKKPs styregrupper respektere, når de indsamlede data skal 



vurderes, og måske bliver der også behov for politisk afklaring af styregruppernes interne 

diskussioner, evt. med involvering af PLO og RLTN, som jo står bag OK18. 

 

Mvh 

Jørgen Steen Andersen 

DSAM-repræsentant i DR-KOL 

Høringssvar 2 

Fra: KU RKKP
Sendt: 15. januar 2019 09:38 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 2 SV: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019 
 

Til rette vedkommende 
 
Her kommer Region Sjællands høringssvar:  
 

         Kommentarer til selve strategien 
o   Strategien fremstå afgrænset, overskuelig og forståelig 
o   Kommentar til Vision, Mission og Værdier s. 9 om troværdighed: ”resultater er tidstro” – 

men i virkeligheden er der minimum en måneds forsinkelse i data for klinikerens brug til 
kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde. 

Gode råd til RKKP om udførelsen af de opgaver, som beskrives i strategien:  
o   Det ønskes at der konkretiseres hvordan bl.a. PRO-data og data fra andre sektorer og også 

herunder patienter på sigt skal bruges og hvordan disse bliver tilgængelige for RKKP. 
o   Under Implementering og monitorering vil der være interessant med uddybende 

information om proceskonsultation i relation til kvalitetsudvikling.  

         Forslag til samarbejdspartnere i relation til strategiens indsatsområder: 

o    Det er ønskværdigt at der skabes samarbejde med kommunale aktører såfremt data fra 
denne sektor skal inddrages.  

 
Undertegnede er bekendt med at høringsfristen var i går og beklager det forsinkede svar. 

Venlig hilsen 

Mette Hvestendahl  

Specialkonsulent 

 

Region Sjælland 

Sundhedsstrategisk Planlægning 

Koncern Sundhed 

Alleen 15, 4180 Sorø 

 

mailto:mkhv@regionsjaelland.dk
http://www.regionsjaelland.dk/


 

 
Høringssvar 3 

Fra: Birgitte Vrou Offersen  
Sendt: 24. december 2018 10:25 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 3 SV: RKKP: høringsversion af RKKP-strategi (frist: 14.2), god jul og godt nytår & 
kvalificering af liste over styregruppemedlemmer 
 
Kære Jens, 
Tak for et digert værk med mange visioner. Som repræsentant for klinikere og forskere "på gulvet" vil jeg 

gerne støtte de overordnede visioner, for ingen kan jo være imod datadrevet forskning og udvikling. Jeg 

synes bare ikke, at jeg i de 21 sider kan se en RKKP vision om, hvordan vores adgang til data bliver 
nemmere og mindre paranoid.  

  
Du får lige en situation fra fredag den 21. dec: 

Vi har indsamlet PRO data fra 2600 brystkræftpatienter, hvor disse har svaret PRO 1-7 gange, så der er 
mange spændende data at forholde sig til og skrive om. Der er 2 yngre læger sat "på sagen", så de kan 

skrive deres første artikler, og de er fulde af energi. Desværre har den ene nu skiftet arbejde til Herning 

Medicinsk afd som led i hans H stilling til klinisk onkolog, og dermed lukker hans EPJ-adgang på AUH i på 1 
sek, så han på INGEN måde kan lave flere EPJ opslag og verificere data i Ambuflex-studiet. 

Stærkt frustrerende for alle 7 personer rundt om bordet. 
Vi har et kæmpe stort fokus på tidstro prospektiv indberetning af patientdata i DBCG databasen, og vi har 

tidligere nemt kunnet få vores egne data tilbage med cpr. Det gik efter en regel "noget-for-noget", så når 

man indberettede data, så kunne man naturligvis nemt får egne data tilbage. Ligeledes indforstået, at hvis 
man ikke kan få sine data, hvorfor så overhovedet gide indberette? Vi ønsker nu at få behandlingsdata for 

de 2600 patienter udleveret fra DBCG, men det kan ikke lade sig gøre, hvis vi ønsker, at cpr nummer skal 
fremgå. Vi skal jo bruge cpr nummer til yderligere QA på data, for det er 100% sikkert, at data fra DBCG er 

fejlbehæftede (eks kan folk i værste fald være døde i 1 år og derpå registreres med et recidiv), så vi skal 
bruge cpr til at rette disse fejl og dermed også kvalitetssikre DBCG databasen. Alle rundt om bordet er 

meget frustrerede. 

PRO projektet skal bruges til at udvikle tools til brug ved Shared Decision Making (som er med i RKKP 
visionen), og det projekt haster, fordi Sundhedsstyrelsens forslag lige er blevet berettiget forkastet. Det er 

derfor frustrerende, hvis man skal vente 30 uger på, at Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter sig for, at 
det nok er rimeligt, at vi får cpr på vores egne patienter og vores egne indberettede data. 

  

Det er for mig at se en stor trussel mod fremtidig indberetning af data til DMCG databaserne, at man ikke 
nemt kan få adgang til (sine egne) data. 

  
Så på min ønskeseddel til i aften står: adgang til patient-data som i "de gode gamle dage". Jeg ved godt, at 

RKKP ikke kan ændre reglerne, men de burde da kunne råbe op og påpege problemerne. 

  
Glædelig jul og Godt Nytår 

Birgitte   
  
Birgitte Vrou Offersen, MD, PhD 
professor, senior consultant 
  
Aarhus University Hospital - Aarhus University 
Department of Experimental Clinical Oncology 



Department of Oncology 
Noerrebrogade 44, building 5,  
DK-8000 Aarhus C, Denmark 

 
Høringssvar 4 

Fra: Fin Biering-Sørensen 
Sendt: 23. december 2018 18:33 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Cc: Mikkel Bundgaard; Rikke Middelhede Hansen; Line Trine Dalsgaard; Monika Madsen; 
Jørgen Vibjerg; Claus Andersen; Janni Sleimann; Rene Richard Andersen 
Emne: SV: RKKP: høringsversion af RKKP-strategi (frist: 14.2), god jul og godt nytår & 
kvalificering af liste over styregruppemedlemmer 

 
Tak for fremsendte materiale. 

 

Strategi-papiret er velskrevet og delmålene alle relevante.  

Det er vigtigt at det i den kliniske hverdag ikke bliver for uoverskueligt at indrapportere, hvorfor det 

er vigtigt med fokus på klinisk relevante standardiserede data i de elektroniske patient 

journaler, hvorfra data automatiske kan overføres til de kliniske kvalitetsdatabaser. Dette bør 

have meget høj prioritet for at gøre det nemmere i alle led samt for at undgå dobbeltregistrering og 

dermed mindske fejl ved manuel overføring af data.  

Standardisering vil også give mulighed for automatiserede analyser der følger udviklingen over år 

for specifikke indikatorer m.m.. Dette vil også bidrage til at afrapporteringen bliver enklere for 

visse områder. 

Samtidigt er de beskrevne muligheder for samkøring med andre registre en unik mulighed der 

gradvist bør blive en naturlig ting at inddrage hvor relevant i relation til muligheden for at bedre 

kvaliteten af behandlingerne for patienter og borgere. Disse analyser skal naturligvis også indgå 

mere og mere i årsrapporterne hvor muligt. 

I øvrigt enig i at man ikke skal opstille større forslag end resurserne er til!    

 

De bedste hilsner og samtidigt ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 

Fin 

 
********************************************************************* 
Fin Biering-Sørensen 
Klinisk Professor, overlæge, dr.med. 
Gæsteprofessor ved Rygmarvsskade-enheden, Sunnaas Sykehus, Norge 

 
  
Rigshospitalet, Københavns Universitet 
Klinik for Rygmarvsskader, Neurocentret 
Indlagte og ambulante: Havnevej 25, 3100 Hornbæk 

 
  
  

 

mailto:birgoffe@rm.dk
mailto:Fin.Biering-Soerensen@regionh.dk
mailto:fin.biering-soerensen@regionh.dk


 
Høringssvar 5  
Fra: Martin Bach Jensen  

Sendt: 26. december 2018 21:21 

Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 5. RKKP 

 
Til RKKP 

 

Tak for det tilsendte. Jeg vil gerne rose jer for jeres satsning på synlighed.   

 

To kommentarer 

 

Det undrer at man kan skrive så meget om data og så ikke forholde sig til GDPR. Jeg savner en beskrivelse 

af de juridiske aspekter ift dataindsamling.  

 

Det andet er at det står anført at jeg er ansat ved Region Nordjylland. Det er ikke tilfældet. Jeg er ansat ved 

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet (som er placeret i Aalborg). 

 

Vh  

 

 

Martin Bach Jensen 

Professor, ph.d., praktiserende læge 

Leder af Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet 

 

Høringssvar 6  

Fra: Vibeke Backer 
Sendt: 21. december 2018 16:13 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 6 SV: RKKP: høringsversion af RKKP-strategi (frist: 14.2), god jul og godt nytår & 
kvalificering af liste over styregruppemedlemmer 

 
Ser flot ud. 
VH 
Vibeke (astma) 
 
 

Høringssvar 7 
 
Fra: Bente Nørgård [

Sendt: 2. januar 2019 12:36 
Til: Jens Winther Jensen; RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 

mailto:mbj@dcm.aau.dk
https://www.almenmedicin.aau.dk/


Cc: Jesper Kjær Hansen; Lasse Nørgaard; Charlotte Cerqueira; Katrine Abildtrup Nielsen; Lone Curtis 
Emne: 7 VS: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019  

 

Kære RKKP og Jens 
Tak for gennemsyn af den fine strategi.  
 
Vi ser i vores afdeling meget gerne et tættere fremtidigt med RKKP. Derfor skal I vide, at vi meget gerne ser 
os som kommende samarbejdsparter i projekter inden  for de strategiske delområder, som måtte være 
relevante. Her tænker jeg på projekter inden for delområder (nævnt side 13) svarende til 1) prioriterede 
sygdomsområder, 2) analyse og forskning, 3) udvikling og 4) andet som måtte være relevant. 
 
Kh og med samtidige ønsker om det lykkeligt 2019 til jer alle 
 
Bente 
 
 
Bente Mertz Nørgård, Dr.med, PhD 
Professor, overlæge, afdelingsleder 
Center for Klinisk Epidemiologi og Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi 
http://ouh.dk/cke 

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus  
Kløvervænget 30, Indgang 216, stuen  
5000 Odense C 
 
Bente Mertz Nørgård, MD, DMSc, PhD, professor 
Center for Clinical Epidemiology and Research Unit of Clinical Epidemiology 
Odense University Hospital 
Kløvervænget 30, entrance 216, DK- 5000 Odense C 
http://ouh.dk/cke 

 

Høringssvar 8 
Fra: Lars Henrik Larsen 
Sendt: 21. januar 2019 16:04 

Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Cc: Anders Lindved Lorentzen ; Sille Frydendal; Gitte Helmgaard Arnbjerg 

(gitte.arnbjerg@gmail.com); Heidi Marie Brogner; Morten Topholm; Rasmus Gormsen Hansen 

Emne: 8 Vedr. Høring: RKKP-strategi 

 
Kære RKKP bestyrelse og arbejdsgruppe for strategi 2022, 
 
Tak for sidst og tak for det store arbejde med strategien. 
 
Fra Dansk Selskab for Fysioterapi skal der lyde stor ros til arbejdet og vi har kun et par supplerende pointer. 
 
Først og fremmest foreslår vi at se bredt sundhedsvæsenet og inddrage en kommunal vinkel stærkere, for 
at styrke det nære sundhedsvæsen og den store portefølje af opgaver, der er og vil blive integreret i 
kommunalt regi. Under "nødvendig viden" på side 15 er det kort nævnt at det er nødvendigt, men vi 
foreslår at give det mere fokus, eksempelvis i form af at inddrage kommunale indikator, langsigende 
rehabiliterings- eller forebyggelsesindikator o.l., da en meget væsentlig del at sygdomsforløb og 
rehabilitering vil foregå i kommunerne. Antallet af medarbejdere i det regi er desuden stort og der er behov 
for at styrke en vidensbaseret tilgang til sundhedsopgaverne med større fokus på kvalitet, standardisering 
og evidensbasering. 

mailto:bente.noergaard@ouh.regionsyddanmark.dk
http://ouh.dk/cke
mailto:bente.noergaard@ouh.regionsyddanmark.dk
http://ouh.dk/cke


 
Endvidere har vi en enkelt kommentar til målområde 3, Læring og forbedring. Hvordan tænkes det at 
facilitere læring med det beskrevne arbejde? Information er væsentlig, kommunikation centralt og det 
beskrevne fokus på kobling mellem ledelse og klinik en forudsætning. Der beskrives endvidere s. 16: 
”Løbende udvikling af metoder, arbejdsgange og teknologier er nødvendig. For at sikre en mere systematisk 
tilgang til dette, beskriver vi en model for innovationsindsatsen”, men måske bør der sættes større fokus på 
implementering og metoder til implementering og sikring af dette i et bredere perspektiv? 
 
Vi ser frem til at følge arbejdet fortsat. 
 
Venlige hilsner på vegne af bestyrelsen,  
Lars Henrik Larsen 
 
Lars Henrik Larsen 
Formand, Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) 

Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi 

 

 
 

Høringssvar 9 

Fra: Lone Terp 
Sendt: 29. januar 2019 11:54 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Cc: Knut Borch-Johnsen 
Emne: 9 SV: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019  

 
Til RKKP – Faglig Kvalitet 
 
Tak for muligheden for at læse og kommentere på den udarbejde RKKP-Strategi.  
 
Vi finder indholdet yderst relevant.  
 
Set fra et sygehusperspektiv / driftsniveau bliver det mest interessante selvfølgelig, hvordan delmålene 
defineres og udmøntes i praksis.  
 
Det fremgår af dokumentet (side 18), at ”Målsætninger og driverdiagrammer 2019-2022 samt 
Målsætninger og handleplan 2019 er beskrevet i selvstændige dokumenter”.  
Vi er ikke helt klar over om de omtalte dokumenter allerede er udarbejdet – eller om det arbejde udestår.  
Under alle omstændigheder kunne vi være interesserede i at få muligheden for at kommentere på disse 
dokumenter – eller medvirke i processen med udarbejdelsen heraf.  
 
Omdrejningspunktet for et meningsfuldt og effektfuldt arbejde med den kliniske kvalitet handler for os 
primært om nedenstående faktorer.  
 
Gode indikatorer og standarder 

         Sikre, at indikatorer er relevante og bredt anerkendte 

         Sikre, at standarderne er ambitiøse og realistiske 

mailto:lhl@dsfys.dk


         Begrænsningens kunst, så vi får de nødvendige data med fuld komplethed i omfang og 
indhold/kvalitet.  

 
Gode data 

         Hvordan øger vi datakompletheden:  
o   F.eks. hard stop eller lign. således at der ikke kan sendes data/udfyldte skemaer, der ikke er 

fuldstændige eller korrekt udfyldte.  
o   Eller obs-besked om, at der er tastefejl, mangler en decimal eller et kryds. (F.eks. er KSM-

databasen til Danarrest ikke særlig hjælpsom). 
 
Sikre, hyppige og præsentable dataleverancer 

         Stabil og løbende levering af data til forbedringsarbejdet lokalt.  

         Fleksibilitet ift. visninger/præsentation (f.eks. visning af database-år til dato på de databaser, der 
ikke følger kalenderåret).  

 
 
Vi glæder os til at se strategien blive udrullet – og til det fortsatte samarbejde herom.  
 

Venlig hilsen 

Lone Terp 

Kvalitets- og leanchef  

Holbæk Sygehus  

Akacievej 1 

4300 Holbæk 

   

www.regionsjaelland.dk 

 
 

mailto:lt@regionsjaelland.dk
http://www.regionsjaelland.dk/


 

 
 

Bispebjerg d. 27. januar 2019 

 
Att. 

Styregruppen for RKKP's strategiproces 

 
  

Høringssvar til RKKP strategi- Viden til et bedre sundhedsvæsen – Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital. 

 

Overordnet set giver strategien et godt indtryk af, hvilke visioner og strategiske mål RKKP 

ønsker at arbejde med, som central aktør i sundhedsvæsenet. Det er tydeligt at RKKP, med sin 

nye strategi, ønsker at understrege sin status netop som en central medspiller til et 

sundhedsvæsen med ydelser af højeste faglige kvalitet. 

RKKP ønsker at bidrage til datadrevet kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde med 

udgangspunkt i komplette og valide data.       

 

Fra et klinisk perspektiv noterer vi os særligt bestræbelserne for at levere tidstro data, hvilket 

er afgørende for at data kan understøtte kontinuerligt forbedringsarbejde. Vi har som hospital 

en stor opgave i forhold til konsistent dataindsamling, hvorfor den efterfølgende 

datatilgængelighed er af afgørende betydning. Set fra et brugerperspektiv er det væsentligt 

med hyppige opdaterede data – gerne ugentlige. Disse data bør være tilgængelige i en 

database, hvorfra udvalgte personer kan foretage SQL-udtræk. 

På den måde kan hospitalerne give klinikerne optimale muligheder for at anvende data til 

konkret kvalitetsudvikling. 

 

På side 15 under afsnittet Gode data nævnes ”relevant registrering”. Hvem tænkes at skulle 

definere relevant registrering, og for hvem skal det være relevant? - patienterne, klinikerne, 

lederne eller politikerne? 

 

I relation hertil kunne en konkretisering af nedenstående være ønskelig;      

 

Vi lægger op til en digital transformation af RKKPs samlede IT-økosystem med henblik på bedst 
muligt at understøtte relevant journalisering samt datainddatering, -fangst, -behandling, -kobling, -
analyse og -afrapportering på alle niveauer i sundhedsvæsenet. (side 15 – Gode data) 
 
   

På vegne af Bispebjerg og Frederiksberg hospital 

 

Liselotte Probst Brandum 

Kvalitetschef. 
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Køge 04.02.2019 

 

Høringssvar fra DSGH vedr. 

 

 RKKP strategi og proces for regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram 

 

Tak for det tilsendte høringsudkast for RKKPs stategi for 2019-22, som vi har læst med stor 

interesse og hvortil vi vil knytte følgende kommentarer: 

 

Ønsket om at udbrede kvalitetsarbejdet til at omfatte hele patientforløb i alle sektorer synes fra et 

patientsynspunkt måske relevant. Men det meget ambitiøse forslag virker dog ikke konkret og 

vurderes urealistisk at opnå.  

 

Vi har en bekymring for at de indsamlede/indrapporterede data vil få en kvalitet, der mere har 

karakter af kontrol af irrelevante/mindre relevante indikatorer end egentlige evidensbaserede 

effektmål for sygdomsprogression og prognose, hvilket fagligt er mere relevante mål. Vi er 

bekymrede over at indrapportering af data vil fjerne fokus fra specialernes kerneopgave nemlig 

korrekt, evidensbaseret diagnostik og behandling til specialespecifikke sygdomme. Dette gælder, 

hvad enten der er tale om højtspecialiserede sygdomsenheder med behov for avanceret behandling 

og dyr sygehusmedicin, eller ”folkesygdomme” med fokus på at der tilbydes en ensartet og 

evidensbaseret behandlingstilbud til alle i landet uanset geografi.  Man kan med rette stille 

spørgsmål ved, om det meget tunge registreringsarbejde tjener formålet med at sikre ensartet, 

optimeret og evidensbaseret behandling af patienterne. 

 

Baseret på de hidtidige erfaringer med registrering og indrapportering af data, forekommer systemet 

meget tungt og gammeldags og det tager lang tid inden et givet behandlingsregime resulterer i 

målbar forbedret kvalitet. Set i lyset af, at udviklingen i behandlingsstrategier går hurtigt vil der 

være risiko for at behandlingsregimet er ændret inden effekten kan måles på de valgte 

kvalitetsindices. Man er meget afhængig af, at data er troværdige og ensartede på tværs af landet og 

på tværs af højt specialiserede afdelinger og afdelinger med hovedfunktion hvor 

patientpopulationen vil være forskellig. Bekymringen er derfor, om det store set up er kost-

effektivt? 

 

Optimering af forløb og dermed kvalitet vil kunne opnås ved at lære af hinanden. Man kunne måske 

opnå meget billigere og hurtigere kvalitetsforbedringer ved at etablere erfaringsudvekslinger ved 

enten at besøge hinandens afdelinger eller evt. med et rejsekorps, alternativt møder i de relevante 

specialeselskabers regi. 

 

Det bekymrer, at der i rapporten specifikt er anført, at det ikke er intentionen at data er af en 

karakter, så de kan anvendes til forskning.  Dette vil svække motivation for sundhedspersoners, og 

særligt lægers engagement i bestræbelsen for komplethed af data og korrekt indrapportering.  
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Vi finder det centralt at styregrupperne for de enkelte databaser forankres i de videnskabelige 

selskaber og at disse har majoritet i beslutning og sammensætning af gruppen. Ligeledes er det af 

stor vigtighed at det er styregruppen, der definerer målepunkter og har indflydelse på at disse 

relateres til såvel kvalitets- som forskningsrelaterede effektmål (fx udbredning og sværhedsgrad af 

sygdom, co-morbiditet, bivirkninger etc.).  Endeligt er det nævnt, at der under særlige 

forudsætninger kan leveres data til forskning. Vi ønsker at disse forudsætninger specificeres og der 

gives eksempler her på i rapporten, ligesom det bør specificeres, hvem der ”ejer” data og hvem kan 

få forskningsadgang. 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i DSGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          Den 4. februar 2019 
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
Olof Palmes Alle 15 
8200  Århus N  
Att. Jens Winther Jensen 

 

Høringssvar fra Amager og Hvidovre Hospital vedr. RKKP Strategi 2019-
2022 
 
Overordnede kommentarer 

 Positivt at sygdomsområderne samles i områder 

 Positivt at indtænke PRO/borgerinddragelse 
  
Formidling ud fra et borgerperspektiv 
Inddragelse af PRO området og den dermed følgende formidling til borgere vil betyde ændrede krav til 
præsentation/formidling af databaserne. Kvalitet bredt i databaseregi er ikke nødvendigvis kvalitet for den 
enkelte patient.  
 
I den kommende borgerformidling vil det derfor være vigtigt at skelne mellem hvilket formål de enkelte 
indikatorer har for borgeren, og fx koble PRO-indikatorer med de nuværende resultatindikatorer. 
 
Eksempler på indikatorer, der er relevante set fra et patientperspektiv er fx 

 overlevelse 

 komplikationer 

 langtidseffekt 
  
Andre indikatorer kan være relevante ud fra et fagligt eller administrativt perspektiv fx 
 
Faglige 

 Anvendelse af særligt operationsudstyr og teknikker  

 Anvendelse af særlige anæstesiteknikker 

 Anvendelse af særlig medicin 
  
Økonomisk/administrative 

 Indlæggelsesvarighed 

 

Dette kan være relevant at tænke ind i formidlingen af de kommende årsrapporter. 
 
 
På vegne af Amager og Hvidovre Hospital  
 
Gertrude Ellekilde 
Overlæge, Patientforløb  

         Patientforløb 
 
 

 

 

  
    

 

 



Høringssvar 15 
Fra: Nikolaj Eldrup 
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Cc: Christian Nikolaj Petersen; Louise de la Motte; Lisbet Knudsen Rathenborg; Allan K. Hansen 
Emne: 15 Høringssvar Re: RKKP: høringsversion af RKKP-strategi (frist: 14.2), god jul og godt nytår & 

kvalificering af liste over styregruppemedlemmer 

 

Høringssvar vedrørende RKKP´s strategi 2019-2022. 

  

I høringsversionen af RKKP´s strategi for 2019-2022 understreges det blandt meget andet, at man 

ønsker at understøtte den datasikrede kvalitetsudvikling. Dette har netop været målet med 

indførelsen af de kliniske kvalitetsdatabaser, og gennem årene har databaserne genereret værdifuld 

viden, som har været anvendt til monitorering, gennemførelse af audits m.v. 

For at en database skal være valid og brugbar, er den afhængig af omhyggelig og dedikeret 

indrapportering fra specialets klinikere. Dette sikres bedst ved, at klinikerne kan se nytten og 

fornuften i at bruge tid og kræfter på at samle og indrapportere data grundigt og fuldstændigt. Dette 

har været sikret ved, at man har haft rådighed over et databaseværktøj, Analyseportalen, som har 

været et stærkt redskab til løbende kvalitetsopfølgning, f. eks., hvis man på en afdeling har haft en 

opfattelse af, at der har været flere komplikationer til en behandling end sædvanligt. Man har haft 

mulighed for en hurtig og tidstro opgørelse af komplikationer, og man har f. eks. hurtigt kunnet 

udføre en intern audit for at se, om der var systematiske ligheder mellem de patienter, der havde 

fået de pågældende komplikationer.   

Denne mulighed har man pr. 15. december 2018 frataget klinikerne ved lukningen af 

Analyseportalen. Det er efter vores opfattelse helt afgørende, at der hurtigst muligt etableres en 

tilsvarende databasefunktion med mulighed for opgørelser med individuelt planlagte søgekriterier, 

hvis målsætningen om RKKP´s fortsatte understøttelse af kvalitetsmonitorering og -udvikling skal 

realiseres. 

 

 

På vegne af Landsregistret Karbase 

 

Nikolaj Eldrup 

Formand - Landsregistret Karbase 

 

 

-------------------------------------------- 

Nikolaj Eldrup MD Ph.D. 

Department of Cardio-Thoracic and Vascular Surgery T 

Aarhus University Hospital Skejby 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 

8200 Aarhus N 

Denmark 
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7.februar 2019 

DIR 

LOFN 
 

Høringssvar vedr. RKKP’s strategi 2019-2022. 

 

Høring, bestyrelsen RKKP's strategi 2019-2022, Målsætninger og Handlingsplan 2019 og Målsætninger og 

driverdiagrammer 2019-2022  

Mailhøring, 21.12.2018-14.02.2018 

Høringsfrist 14. februar 2019 kl. 16.00 

Høringspart Sundhedsdatastyrelsen 

Høringssvar ift. RKKP's 

strategi 2019-2022 

Sundhedsdatastyrelsen takker for muligheden for at afgive høringssvar på RKKP’s 

strategi, målsætninger og handleplan for 2019 samt målsætning og driverdiagram-

mer for 2019-2022.  

 

Sundhedsdatastyrelsen finder materialet meget gennemarbejdet, og at hele proces-

sen omkring udarbejdelse af strategien har været meget grundig og involverende, da 

vi bl.a. har været inviteret til workshops og ad flere omgange har haft mulighed for at 

give vores bemærkninger hertil.  

 

Sundhedsdatastyrelsen finder RKKPs rolle meget vigtig for at forbedre den sundheds-

faglige kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet ved hjælp af dataunderstøttelse. Sund-

hedsdatastyrelsen finder også de strategiske målområder samt delmålene i strategien 

relevant i forhold til at kunne bidrage hertil. 

 

Det kunne dog som led i strategien overvejes, om der er et behov for et helt grundlæg-

gende uvildig ”servicetjek” af de kliniske kvalitetsdatabaser i forhold til, om indberet-

ningspligten og ressourceforbruget står mål for, hvor meget sundhedsfaglig kvalitets-

udvikling, som kommer ud af de kliniske kvalitetsdatabaser – eller vil komme ud af 

kvalitetsdatabaserne, når strategien er implementeret. Dette skal også ses i lyset af, 

at data indhentes uden samtykke fra patienterne.    
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Høringssvar ift. hand-

lingsplan/målsætnin-

ger/ 

driverdiagrammer 

Grundlæggende er der i handlingsplanen, målsætningerne og driverdiagrammet me-

get fokus på, at databaserne kommer til dække bredere og dermed indeholde mere 

data, fx i forhold til inkludere flere sektorer, nye datakilder, flere patientoplysninger, 

hyppigere opdateringer m.v.. Relevante og valide data er naturligvis en forudsætning 

for, at data anvendes til kvalitetsudvikling. Sundhedsdatastyrelsen mener, at der i 

handleplanen, målsætningerne og driverdiagrammet bør være tilsvarende fokus på, 

at data bliver anvendt til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling, som på at få mere data 

ind i databaserne samt på implementeringsprocesserne.  Eksempelvis er nævnt føl-

gende målsætning for 2019-22, under ’Nødvendig viden’, at ”Data fra almen praksis 

er inkluderet i relevante databaser” og ”alle relevante databaser indeholder data fra 

Sygehusmedicinregistret” samt at ”alle relevante kræftdatabaser monitorer kvalite-

ten af den onkologiske behandling”. I ovenstående eksempler er understreget de ord, 

hvor Sundhedsdatastyrelsen mener, at strategien bør være mere fokuseret på det 

grundlæggende formål, nemlig at data ikke blot er inkluderet, men at der også er im-

plementeret praksis for anvendelse af data til kvalitetsudvikling. 

 

På tilsvarende vis står under målsætningerne for ’Læring og forbedring’ for 2019-22, 

at ”Der ser afrapportering efter godkendt metode (…) for yderligere 10 databaser”. 

Dette mener Sundhedsdatastyrelsen ikke er tilstrækkelig ambitiøs, da dette bør ske 

for alle databaser i 2022, også set i lyset af, at dette er et krav i bekendtgørelsen om 

godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser.  

 

Tekstnære bemærkninger til handleplan, målsætninger og driverdiagrammer. 

RKKP målsætninger og handlingsplan for 2019:  

s. 6 står, at der ved udgangen af 2019 sker overførsel af data fra Sundhedsdatastyrel-

sen til RKKP på daglig basis. Sundhedsdatastyrelsen vil formentlig ikke allerede i 2019 

kunne levere data dagligt til RKKP, men vi vil meget gerne igangsætte drøftelsen 

herom.     

s. 9 står, at der er gennemført analyse af mulighederne for at anvende SEI som alter-

nativ til udvikling af elektroniske indberetningsformularer i databasernes nuværende 

dedikerede indberetningssystemer. I denne analyse bør også mulighederne med re-

sultatindberetningen i LPR3 indgå.  

 

RKKPs målsætninger og driverdiagrammer for 2019-22 

s. 6 står, at der er udarbejdet kernedata på cancer- og hjerteområdet, herunder spe-

cificeret epidemiologiske, kliniske og parakliniske informationer (variable), som er den 

relevante fællesmængde for de kliniske kvalitetsdatabaser. Det er uklart, hvad der me-

nes med dette.  
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Høringssvar sendes til fagligkvalitet@rkkp.dk 
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Afdeling: Klinisk Udvikling  Udarbejdet af: Jette Kraght Larsen/Helle Bøgh Jørgensen 
Sagsnr.: 19/4793 E-mail: jette.kraght.larsen@rsyd.dk 
Dato: 6, februar 2019 Telefon: 2488 2047 
 
 
 

Notat 
 

Høringssvar fra OUH til RKKP´s strategioplæg "Viden til et bedre sund-
hedsvæsen" 
 
Odense Universitetshospital (OUH) takker for anledningen til at kommentere RKKP´s strategioplæg 
”Viden til et bedre sundhedsvæsen”. 
Med det stadigt øgede fokus på monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets kerneydelser er det 
væsentligt, at der nu udarbejdes en samlet strategi for organiseringen og det fortsatte arbejde med de 
kliniske kvalitetsdatabaser.  
 
Nedenfor er en gennemgang af RKKP´s strategiske målområder for perioden 2019 – 2022 med 
OUH´s kommentarer: 
  

1. Gode data  
Datakvalitet 
OUH anerkender RKKP´s hidtidige arbejde med at sikre valide data – både i ledelsesinforma-
tionssystemerne og i årsrapporterne. Valide data er meget væsentlige for sygehuset i kvali-
tetsarbejdet. Vi glæder os over, at RKKP i strategien angiver, at der skal tilstræbes tidstro da-
ta, da det er væsentligt, hvis de skal kunne bruges i det daglige forbedringsarbejde (s.15). 
De sidste par år – i forbindelse med omlægning af databaser til ny platform – har der været 
væsentlige svigt i leveringen: Aflysning af rapporter, udsatte rapporter og forkerte algoritmer 
(Dansk Apopleksidatabase). Informationsniveauet fra RKKP omkring disse problemstillinger 
har ikke været optimalt og ofte har hvert enkelt sygehus måttet bruge ressourcer på at finde 
de systematiske fejl, der evt. forelå.  
OUH håber, at den nye strategi vil være med til at sikre høj kvalitet af tidstro data og et forbed-
ret informationsniveau, når der er tvivl. 
 
Dokumentation og standardisering 
OUH forventer, at RKKP´s databaser fortsat vil være baseret på evidente og/eller ”best prac-
tice” indikatorer. Derfor håber vi, at alle databaser i perioden 2019 – 2022 vil udarbejde doku-
mentalistrapporter, der godtgør relevansen af indikatorerne.  
Det er ligeledes væsentligt for sygehusene, at alle styregrupper gør sig umage med at beskri-
ve datadefinitioner, så vi måler på det samme og kan sammenligne på tværs. Der findes data-
baser, hvor såvel dokumentalistrapport som datadefinitioner er særdeles mangelfuldt beskre-
vet eller mangler opdatering. 
OUH håber, at dokumentalistrapporter og datadefinitioner er en del af de tiltag, der skal føre 
strategien ud i livet. 
 
Minimal registrering 
Registrering af såvel emner til de kliniske databaser som koder til LPR er en væsentlig tidsrø-
ver for sundhedspersonalet. Registrering kommer man ikke uden om i et datadrevet sund-
hedsvæsen, men det ville være hensigtsmæssigt, at dokumentation fra patientjournalen kan 
genbruges i flere databaser.  
OUH glæder sig over, at der bliver lagt vægt på minimal registrering i den nye strategi.  
 
IT 
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Endvidere er det OUH´s forhåbning, at RKKP fortsat arbejder seriøst med, at alle databaser 
kan modtage elektroniske overførsler af data, så sygehusene får mulighed for at aflevere data 
elektronisk.  
OUH håber, at strategien vil bidrage til åbne systemer, der kan modtage data fra forskellige 
datakilder, bl.a. de elektroniske patientjournaler. 
 

 
2. Nødvendig viden 

Det er i mange tilfælde først i slutningen af det samlede patientforløb, at man kan se det ende-
lige resultat af sygehusets ydelser. Det er således meget positivt, at RKKP vil bidrage til at 
indsamle såvel objektive som subjektive data fra hele patientforløbet på tværs af sektorer.  
OUH forventer, at RKKP også bidrager til afklaring af den lovmæssige hjemmel til dette.  
 
OUH mener, at det er væsentligt at PRO skal fremstå tydeligere i arbejdet, herunder med de 
regionale databaser, så PRO ikke fremstår som et særskilt spor. 
 

3. Læring og forbedring 
RKKP har en enestående samling af data på en hel national population. OUH finder det posi-
tivt, at RKKP understøtter, men ikke nødvendigvis indgår i, at disse data anvendes i såvel kva-
litetsforbedring som i forskning. Det skal være smidigt for forskere at få adgang til denne ene-
stående samling af kvalitetsdata – uden at det dog skal være forskere, der sidder i styregrup-
perne og udvælger indikatorerne. Indikatorerne bør fortsat vælges på baggrund af den bedste 
praksis og/eller evidens. 
Målrettet kommunikation er en væsentlig udfordring i et sundhedsvæsen med mange aktører. 
Det er godt, at RKKP ser sit ansvar og arbejder hen mod forbedring af information til patienter 
og borgere.  
OUH stiller sig skeptisk over for RKKP´s Videncenters rolle i systematisk opfølgning på data-
basernes resultater (s. 16).  
OUH anmoder RKKP om at tage ansvar for ”gode data” og relevante analyser. Ansvaret for at 
handle på baggrund af resultaterne bør overlades til sygehusenes direktioner. 
 
 

4. Generelt 
OUH ser gerne, at flere patientgrupper omfattes af kvalitetsdatabaser. 
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Dansk Psykolog Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar til RKKPs strategi 2019-2022  

Dansk Psykolog Forening er overordnet enige i RKKP’s strategi: viden til et bedre sundhedsvæsen.  

Ligesom RKKP ønsker Dansk Psykolog Forening at effekten af behandling bliver inddraget i højere grad og 

også bliver mere styrende for kvalitetsforbedringer i behandlingen, gennem bl.a. patientrapporterede op-

lysninger.   

Dansk Psykolog Forening ønsker at understrege vigtigheden i, at databaserne skal være meningsfulde ude 

i den kliniske hverdag og at der ikke bliver unyttig registrering eller at den administrative byrde bliver 

uforholdsmæssig stor. Endeligt ønsker Dansk Psykolog Forening at påpege behovet for at sikre, at indika-

torerne i databaserne afspejler kvaliteten for området, med eksempelvis en procedure for faglige uenig-

heder i styregrupperne.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Psykolog Forening 

 

Eva Secher Mathiasen 

Formand, Dansk Psykolog Forening  



Høringssvar 19  

Fra: Ole Schjødt Kjær
Sendt: 11. februar 2019 12:26 

Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 19 Høringssvar fra Klinisk Institut, AAU, vedrørende RKKP-strategi 

 

Til RKKP 

 

Hermed høringssvar fra Klinisk Institut, Aalborg Universitet. 

 

Kommentar fra klinisk professor Morten Ladekarl: 

RKKP omtaler klinisk forskning og kvalitet som separate størrelser, men kvalitet kan reelt kun 

belyses og forbedres gennem klinisk forskning, under anvendelse af videnskabelige principper. 

RKKP bør derfor fremadrettet indsamle data, som kan anvendes til forskning og ikke, som nu, 
primært kun kan anvendes deskriptivt eller administrativt. 

 

Derudover har Klinisk Institut ikke kommentarer til RKKP-strategien. 

 

Med venlig hilsen / Kind Regards 

  

 

Ole Schjødt  K jær  

Head o f  Admin is t ra t ion   |   Depar tment  o f  C l in i ca l  Med ic ine  

The Facu l t y  o f  Med ic ine ,  Aa lborg  Un iv e rs i t y  

  

Depar tme nt  of  Cl in ica l  Medic ine  |  Sdr .  Skovvej  15  |  9000  Aa lborg  
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Emne: 20 Vedrørende RKKP's strategi for 2019-2022 

 

Jeg er medlem af styregruppen for DHRD. 
 
Vision, mission og værdier kan ikke være flottere formuleret, men der er udfordringer: 
 
1) PRO-data skal indberettes elektronisk af patienterne og gå direkte i databaserne, som også skal 
have større grad af datafangst for, at RKKP kan fungere optimalt. Denne indberetning skal danne 
grundlag for dialog, beslutningsstøtte og patientinddragelse i behandlingen, for at patienterne 
oplever dataindsamlingen som meningsfuld. 
 
2) Der skal være deling af data mellem praktiserende læge, sygehus og kommunen i samme 
system, for at det tværsektorielle samarbejde kan blive integreret. 
 
3)Der skal være indberetningspligt og regionale audit på databaserne, hvor indikatorerne 
diskuteres i forhold til indberetningen og kvaliteten lokalt. 
  
 
   

Venlig hilsen 

  

Susanne Svane Riis Christiansen 

Sygeplejerske 

 

  

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL 

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder (ABK) 

Kardiologisk Afdeling 

Hobrovej 18-22 

9000 Aalborg 

www.aalborguh.rn.dk 
 

mailto:ssrc@rn.dk
http://www.aalborguh.rn.dk/


 

 

 

 Side 1/8 

Høringssvar fra bestyrelsen 
 
 
Høring, bestyrelsen RKKP's strategi 2019-2022, Målsætninger og Handlingsplan 2019 og 

Målsætninger og driverdiagrammer 2019-2022  
Mailhøring, 21.12.2018-14.02.2018 

Høringsfrist 14. februar 2019 kl. 16.00 

Høringspart Kurt Espersen, Region Syddanmark 

Høringssvar ift. RKKP's 
strategi 2019-2022 

Indledningsvist vil vi fra Region Syddanmarks side gerne benytte lejligheden til 
at kvittere for tilrettelæggelsen af processen. Det har været en særdeles fin 
proces, der har ført frem til det produkt, som foreligger nu. Processen har været 
meget åben med rig lejlighed til at blive hørt, og rigtig mange interessenter har 
været inviteret ind i arbejdet og har valgt at deltage med stort engagement. 

Vi synes også godt om produktet. Det er et rigtig godt udkast til strategi, som 
nu er sendt i høring. Strategien rummer en fin indflyvning til den bane, der 
spilles på, og de udfordringer, som kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet står 
over for og som skal adresseres. Strategien er desuden velskrevet og bygget 
godt op. Det fungerer fint, at der tages afsæt i datacyklussen for det lærende 
sundhedsvæsen. 

Fra Region Syddanmarks side hæfter vi os særligt ved, at strategien har fokus 
på følgende vigtige områder: 

 Dataunderstøttelse af arbejdet med kvalitetsudvikling, herunder de 
nationale LKT 

 Gode indikatorer, som afspejler kvaliteten af behandlingen 
 Datakvaliteten, herunder validitet og komplethed 
 Tidstro data 
 Minimal belastning af klinikken 
 Fokusering og prioritering af indsatsen 
 Ressourceeffektivitet i monitoreringsarbejdet 
 Standardisering 
 Transparens og dokumentation 
 Analyse af indikatorresultaterne og identifikation af årsager 
 Faglig forankring af arbejdet med kvalitetsmonitorering 
 Tæt samarbejde med regionerne om opgaverne 
 Inddragelse af patienterne i udviklingen af kvalitetsindikatorer 
 Inklusion af alle sektorer i kvalitetsmonitoreringen 
 Monitorering af kvaliteten i det samlede patientforløb 
 Monitorering af patientsikkerhed 
 Kvalitetsindikatorer som også bygger på PRO-data 
 Genbrug af kvalitetsdata til forskning 
 Databeskyttelse og –sikkerhed 

Der er dog også en række punkter, hvor vi i Region Syddanmark synes, at 
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strategien med fordel kan skærpes. Nedenfor gennemgås disse. 

Kerneopgaven for RKKP 
Det er rigtig vigtigt, at RKKP har fuldt fokus på kerneopgaven. Kerneopgaven 
er at levere valide, komplette, tidstro og transparente resultater for opfyldelsen 
af gode og dækkende kvalitetsindikatorer tilbage til de organisationer, som har 
ansvaret for behandlingen af patienterne, og understøtte deres muligheder for 
at identificere årsager i de bagvedliggende data – på alle relevante 
sygdomsområder. Først når der er styr på den opgave, kan det overvejes at 
udvide paletten af opgaver. 

Alle relevante sygdomsområder 
Det bør være ambitionen, at der i regi af RKKP sker monitorering af alle 
relevante sygdomsområder, hvilket vil sige de områder, hvor der er væsentlige 
udfordringer i forhold til at overholde gældende faglige standarder. Det er 
denne ambition, som er baggrunden for strategiens fokus på prioritering af 
ydelserne til de enkelte databaser og på ressourceeffektiv monitorering, og 
ambitionen bør derfor fremgå eksplicit. 
 
’Alle relevante sygdomsområder’ bør tilføjes som delmål i figur 2 (s.13). 
 
Arbejdet med kvalitetsforbedring 
Forbedringsarbejdet i klinikken foregår lokalt og er forankret i regionerne som 
driftsorganisationer (for sygehusenes vedkommende). Det er ikke en opgave 
som RKKP skal løfte. RKKPs rolle er at monitorere kvaliteten og levere et 
datagrundlag, som kan understøtte det lokale forbedringsarbejde. 
 
Gode indikatorer 
Strategien nævner gode indikatorer målrettet både klinisk og ledelsesmæssig 
anvendelse som et fokus, men det fremgår ikke som et delmål i figur 2 (s.13), 
og det fylder generelt for lidt i strategien. Det er og har hele tiden været en 
væsentlig del af kerneopgaven for RKKP og styregrupperne at udvikle, 
definere, formulere og operationalisere gode indikatorer for god kvalitet – 
baseret på evidens og dermed de på seneste forskningsresultater og den 
bedste ekspertviden. 
 
Hvis man ”glemmer” denne vigtige disciplin i jagten på de bedste (og fleste) 
data, risikerer man, at databaserne over tid udvikler sig til at blive datavarehuse 
snarere end målrettede kvalitetsudviklingsdatabaser. Dette er hverken 
hensigtsmæssigt eller legalt inden for den nuværende lovgivning. Samtidig vil 
det fjerne fokus fra databasernes helt afgørende bidrag til at bygge broen 
mellem forskning og klinik/patient gennem at lukke ”the knowing doing gap”. 
 
Minimal belastning af klinikken 
Der lægges vægt på at minimere belastningen af klinikken ved at undersøge 
mulighederne for at ’hente data’ fra EPJ. Dette fokus bør yderligere 
understøttes gennem at begrænse sig til at indsamle lige præcis de data, der er 
nødvendige til at dataunderstøtte arbejdet med udvikling af kvaliteten på 
sygdomsområdet. Dvs. de data, der er nødvendige for at opgøre og justere de 
relevante indikatorer. Desuden bør monitoreringen på områder, hvor der ikke 
længere er kvalitetsudfordringer, indstilles – jf. også strategiens fokus på 
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prioritering. 
 
Delmålet ’Minimal registrering’ i figur 2 (s. 13) bør bredes ud til at omfatte alle 
de nævnte  elementer og bør omdøbes til ’Minimal belastning af klinikken’. 
 
Tidstro data 
Data fra RKKP om opfyldelsen af databasernes indikatorer rummer mulighed 
for og bør udgøre en stor og vigtig del af grundlaget for det datadrevne 
forbedringsarbejde i klinikken. Forudsætningen er imidlertid, at adgangen til 
dette datagrundlag er tidstro (i første omgang forstået som med maks. en dags 
forsinkelse). 
 
Data fra RKKP om opfyldelsen af databasernes indikatorer kan ligeledes være 
et vigtigt element i datagrundlaget for den vertikale og horisontale dialog – bl.a. 
internt i driftsorganisationerne – om status, udfordringer og opnåede resultater. 
Forudsætningen, for at dette grundlag er solidt og opdateret, er, at der er 
mulighed for løbende at arbejde med validiteten og kompletheden af data. God 
understøtning af klinikerne i at registrere tidstro og i at rette fejl og mangler i 
registreringen kræver, at indberetninger slår igennem med det samme, og at 
klinikerne kan se og gennemgå indberetningerne i ’systemet’ umiddelbart efter 
registreringen. 
 
Tidstro data nævnes i udkastet til strategi, men fylder for lidt. Tidstro data bør 
indgå som et selvstændigt delmål under ’Gode data’ i figur 2 (s. 13). 
 
Afrapportering af resultater 
I strategien nævnes, at afrapporteringen til de forskellige brugergrupper 
løbende skal videreudvikles – både årsrapporter og den løbende 
afrapportering. Det er vi enige i, det er der behov for. 
 
Her er det dog vigtigt, at være opmærksom på arbejdsdelingen mellem RKKP 
og regionerne. Det er regionerne – som de organisationer, som har ansvaret 
for behandlingen af patienterne - der fortsat skal stå for afrapporteringen i eget 
hus. RKKPs opgave er her at levere det nødvendige datagrundlag i KKA til os. 
 
Afrapporteringen skal understøtte det datadrevne forbedringsarbejde lokalt i 
klinikken og den skal desuden understøtte den vertikale og horisontale dialog 
lokalt om status, udfordringer og opnåede resultater. For at det kan ske bedst 
muligt, skal afrapporteringen løbende tilpasses den lokale kontekst og det 
lokale fokus i arbejdet med kvalitetsudvikling. På baggrund af vores erfaringer 
kan vi konstatere, at det er et arbejde, som aldrig stopper, og at der er behov 
for en agil proces baseret på dialog med de lokale brugere – inden for en bred 
vifte af brugergrupper (klinikere såvel som ikke-klinikere) med meget forskellige 
opgaver, kontekst og ønsker. Det har man ikke mulighed for at gøre centralt 
fra. 
 
Desuden giver regionernes afrapportering i eget hus mulighed for, at 

 ledelse og klinik har adgang til de samme resultater ifm. dialog om 
kvaliteten 

 kvalitetsdata indgår i intern regional opfølgning på samme vis som 
f.eks. økonomidata 

 regionerne kan sikre relevant brugerstyring – og resultaterne kunne 
tilgås let uden brug af særlige links/brugernavne 
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Ressourceeffektivitet 
Strategien nævner ressourceeffektivitet som et fokusområde, men det fremgår 
ikke som et delmål i figur 2 (s.13) i strategien. Det er vigtigt, hele tiden at 
optimere ressourceeffektiviteten af monitoreringen. Sammen med en skarp 
prioritering af ydelserne til de enkelte databaser er mere ressourceeffektivitet 
nøglerne til at skabe ’luft’ i RKKP til monitorering af flere sygdomsområder. 
 
Driftsikkerhed 
Strategien mangler helt fokus på driftsikkerheden i leverancerne af resultater 
og data til bl.a. regionerne. Driftsikkerhed er en forudsætning for at kunne 
bruge dataleverancerne fra RKKP i det datadrevne forbedringsarbejde i 
klinikken og som dialoggrundlag i driftsorganisationerne. Driftsikkerheden er 
derfor et centralt element i at løfte kerneopgaven. 

 
’Driftsikkerhed’ bør tilføjes som delmål i figur 2 (s.13). 
 
Tværfaglighed 
Strategien omtaler ikke tværfaglighed. Det er imidlertid vigtigt at alle relevante 
faglige standarder for god kvalitet er repræsenteret i monitoreringen.  

 
’Tværfaglighed’ bør tilføjes som delmål i figur 2 (s.13). 
 
Databeskyttelse og -sikkerhed 
Strategien nævner databeskyttelse og -sikkerhed som et fokusområde, men 
det fremgår ikke som et delmål i figur 2 (s.13) i strategien. Emnet fylder rigtig 
meget i den generelle samfundsdebat og var også et væsentligt indspark på 
strategiprocessens workshops. Det bør derfor overvejes, at inkludere 
databeskyttelse og -sikkerhed som et selvstændigt delmål under det 
strategiske målområde ’Gode data’. 
 
Regionerne 
Det undrer os, at regionerne som organisatoriske enheder generelt fylder 
meget lidt i strategien. Der refereres nogle steder til udvalgte personalegrupper 
i regionerne – der refereres f.eks. til klinikere, ledelseslag, administratorer, 
forskere og medlemmer af styregrupperne. 
 
Derimod refereres stort set ikke til regionerne som de primære aktører på 
kvalitetsområdet (for sygehusenes vedkommende) de er. Som eksempel 
anføres på side 18 i strategien, at RKKP i 2019 vil have fokus på 1) Leverancer 
til de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper og til klinikere, 2) Harmonisering 
og effektivisering i RKKPs Videncenter og 3) Strategiske indsatsområder. 
Regionerne og leverancerne hertil nævnes ikke og snitfladen mellem RKKP og 
regionerne fremstår uklart. Der er behov for, at det tydeliggøres. 
 
 
KONKRET FORSLAG: 
 
Tilretning af strategiens delmål 
På baggrund af ovenstående bemærkninger vil vi fra Region Syddanmarks side 
konkret foreslå, at der sker en tilretning af strategiens delmål i figur (s.13) og af 
den tilhørende tekst. 
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Strategiens delmål bør tilrettes af flere forskellige årsager: 
 

 strategien har ikke i sin nuværende form, men bør have fokus på 
driftsikkerhed, tværfaglighed og monitorering af alle relevante områder. 
Disse tre fokusområder bør derfor tilføjes som delmål. 

 
 der nævnes en række fokusområder i teksten i strategien, men disse 

fremgår ikke eksplicit af delmålene, hvilket de bør gøre. Det drejer sig 
om ressourceeffektivitet, gode indikatorer, tidstro data og 
databeskyttelse. 
 

 delmålet ’Minimal registrering’ bør bredes ud og omdøbes til ’Minimal 
belastning af klinikken’ 

 
 ’IT’ falder lidt udenfor som delmål. IT er et middel, men er ikke et (del-

)mål i sig selv. ’IT’ bør derfor fjernes som delmål 
 
Konkret foreslår vi, at delmålene i strategien (specifikt figur 2 s. 13 og den 
tilhørende tekst) bliver følgende: 
 
Gode data 

 Prioriterede sygdomsområder 
 Gode indikatorer 
 Datakvalitet 
 Tidstro data 
 Driftsikkerhed 
 Dokumentation og standardisering 
 Minimal belastning af klinikken 
 Ressourceeffektivitet 
 Databeskyttelse og -sikkerhed 

 
Nødvendig viden 

 Alle relevante sygdomsområder 
 Data fra hele patientforløbet 
 Oplysninger fra patienter/borgere 
 Tværfaglighed 

 
Læring og forbedring 

 Analyse og forskning 
 Videndeling 
 Udvikling 
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Høringssvar ift. 
handlingsplan/målsætninger/ 
driverdiagrammer 

Tidstro data 
Det er vigtigt at have fokus på gode indikatorer, og dette fokus nævnes i 
strategien mm., men det fylder generelt for lidt. Som de er nu, er det eneste, 
der nævnes herom i driverdiagrammet, at der bliver ’Implementere[t] hyppigere 
overførsel af data fra SDS til RKKP’, hvilket langt hed ad vejen er en opgave, 
der påhviler Sundhedsdatastyrelsen. Der mangler en målsætning for 
strategiperioden om, at alle dataleverancer i KKA til regionerne sker uden 
forsinkelse hos RKKP. 
 
Gode indikatorer 
Det er vigtigt at have fokus på gode indikatorer, og dette fokus nævnes i 
strategien mm., men det fylder generelt for lidt. Det fremgår f.eks. ikke af 
målsætningerne, handlingsplanen eller driverdiagrammet hvordan, der sikres 
gode indikatorer. 
 
Ressourceeffektivitet 
Strategien nævner ressourceeffektivitet som et fokusområde. Men det fremgår 
ikke, hvordan dette fokus realiseres, udover som en ”digital transformation”. 
Dels er det noget uklart, hvad der konkret ligger i ”digital transformation”., og 
dels er der andre måder at øge ressourceeffektiviteten på end gennem brug af 
mere it – det kunne f.eks. ske gennem strømlining af arbejdsgange etc. 
 
Afrapportering af resultater 
Det berøres flere steder, at afrapporteringen til de forskellige brugergrupper 
løbende skal videreudvikles – både årsrapporter og den løbende 
afrapportering. Det er vi enige i, det er der behov for. 
 
I driverdiagrammet for ’Læring og forbedring’ indgår f.eks. handlingerne ’ 
Videreudvikle afrapportering til ledelser/administratorer (LIS)’ samt 
’Videreudvikle årsrapport og løbende afrapportering til klinikerne’. 
 
Jf. bemærkningerne til selve strategien ovenfor, er det dog vigtigt, at være 
opmærksom på arbejdsdelingen mellem RKKP og regionerne. Det er 
regionerne – som de organisationer, som har ansvaret for behandlingen af 
patienterne - der fortsat skal stå for afrapporteringen i eget hus. RKKPs opgave 
er her at levere det nødvendige datagrundlag i KKA til os. 
 
Det er derfor vigtigt, som det også beskrives i målsætningerne og 
handlingsplanerne, at der sker fuld levering i KKA til regionerne o.a. for alle 
databaserne. Det er således ikke tilstrækkeligt med en målsætning for hele 
strategiperioden, om at der leveres data i KKA for yderligere 10 databaser. Det 
skal være alle databaser – og ikke først i 2022. 
 
Transparens 
Der indgår en målsætning for strategiperioden om at udvikle og implementere 
en begrebsmodel version 2 og tilrette RKKPs dokumentationsmodel i 
overensstemmelse hermed. Det er vigtige initiativer, men de er hovedsageligt 
rettet mod medarbejdere internt i RKKP. Der er behov for yderligere initiativer, 
hvis der skal sikres transparens for brugerne i forhold til indikatorresultater og 
hvordan, de er fremkommet. 
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Valide data 
Strategien har fokus på valide data, men der fremgår ikke initiativer som 
understøtter dette. Et vigtigt element i at højne validiteten af data, vil være 
generelt at understøtte brugen af fejl- og mangellister (a la dem, der har 
eksisteret i Analyseportalen). 
 
PRO-data i kvalitetsindikatorer 
Strategien har fokus på at anvende PRO-data i kvalitetsindikatorer og der er 
formuleret en målsætning om, at der er udarbejdet en drejebog for 
anvendelsen af PRO-data i de kliniske kvalitetsdatabaser, og at PRO-data er 
inkluderet i halvdelen af de relevante databaser. Begge dele fremgår også af 
driverdiagrammet. 
 
Målsætningen om, at PRO-data er inkluderet i halvdelen af de relevante 
databaser i løbet af strategiperioden, er meget ambitiøs – hvilket er godt – men 
den kan give udfordringer. 
 
Det set up, som regionerne i fællesskab har etableret omkring PRO-arbejdet, 
indebærer, at patientrapporterede oplysninger indsamles som led i patientens 
behandling og videregives til f.eks. RKKP med henblik på kvalitetsmonitorering, 
og at RKKP derfor ikke selv skal indsamle PRO-oplysninger. Det betyder, at 
den takt, hvormed PRO kan integreres i databaserne, afhænger af fremdriften i 
udviklingen og implementeringen af nationale PRO-løsninger i klinikken. 
 
For at de nationale PRO-løsninger kommer til at skabe værdi i 
patientbehandlingen, forudsætter det skarphed omkring formålet og konsensus 
omkring brugen af værktøjet i patientbehandlingen. Tillige er implementeringen 
af ny praksis indgribende og tidskrævende. Det kan udfordre målsætningen om 
inklusion af PRO-data i halvdelen af databaserne. 
 
En alternativ målsætning for RKKP kunne derfor være, at PRO-data integreres 
i databaserne i det omfang og den hast, hvormed PRO-data bliver tilgængelige. 
 
LKT 
Arbejdet med lærings- og kvalitetsteams står højt på den nationale dagsorden. 
For at vi kan lykkes med forbedringsarbejdet er det afgørende, at vi har adgang 
til relevante data for de konkrete målsætninger, som fastsættes for 
forbedringsarbejdet. Ud af de 7 lærings- og kvalitetsteams som enten er 
igangsat eller under forberedelse, bygger 6 af dem enten helt eller delvist på 
indikatorer fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Strategien har 
fokus på at understøtte dette. 
 
Ambitionsniveauet på dette område bør være højt, og der er behov for at RKKP 
og regionerne i fællesskab optimerer samarbejdet omkring lærings- og 
kvalitetsteams i løbet af 2019. Det indebærer en stramning i forhold til den 
nuværende formulering i handlingsplanen for 2019, som er ”analysere RKKPs 
rolle og bidrag i relation til Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) med afsæt i 
specifikke erfaringer samt bidrage til LKT-samarbejdet”. 
 
Patientsikkerhed 
Strategien nævner patientsikkerhed som et fokusområde. Men det fremgår ikke 
af handlingsplanen for 2019 eller af målsætningerne for strategiperioden, 
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hvordan dette fokus realiseres. Patientsikkerhed fremgår alene af 
driverdiagrammerne som ’Patientsikkerhed – afdække muligheder for LPR-
data’. 
 
Databeskyttelse og -sikkerhed 
Strategien nævner databeskyttelse og -sikkerhed som et fokusområde, men af 
handlingsplanen for 2019 og af målsætningerne og driverdiagrammerne for 
strategiperioden fremgår det ikke, hvordan dette fokus realiseres. 
 
Regionerne 
På samme måde som i selve strategien fylder regionerne som organisatoriske 
enheder generelt meget lidt i målsætningerne, handlingsplaner og 
driverdiagrammer. Der refereres i stedet til udvalgte personalegrupper i 
regionerne – f.eks. til klinikere, ledelseslag, administratorer, forskere og 
medlemmer af styregrupperne. 
 
Der er behov for at det tydeliggøre snitfladen mellem RKKP og regionerne. 
 

Høringssvar sendes til fagligkvalitet@rkkp.dk 
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Til RKKP 

Mail fagligkvalitet@rkkp.dk  

 

Høringssvar vedr. RKKP's strategi 2019-2022 

 

KL har fået RKKP's strategi "Viden til et bedre sundhedsvæsen" i høring. 

Overordnet finder KL, at der er tale om en god strategi for udvikling af 

RKKP og styrkelse af arbejdet med bedre kvalitetsdata i sundhedsvæse-

net. Gode kvalitetsdata bliver afgørende for at udvikle kvaliteten i det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen de kommende år og for 

samspillet mellem aktørerne herom.  

 

Vi bakker op om, at samarbejde om udvikling af data og evidens herun-

der specielt muligheden for at dele og genbruge data på tværs af syste-

mer og sektorer. Vi vil gerne kvittere for strategiens fokus på overgange 

og hele patientforløbet. 

 

KL finder, at strategien fokuserer meget på konsolidering af RKKP her og 

nu og mindre på, hvilken fremtid RKKP går i møde. KL finder, at strate-

gien i højere grad kunne afspejle, at mere og mere behandling og rehabi-

litering fremover formentlig skal håndteres i det nære sundhedsvæsen. 

Herunder hvad udviklingen vil kræve og hvordan RKKP og de kliniske 

kvalitetsdatabaser kan fremtidssikres.  

 

Skal kommunerne og almen praksis i stigende grad indgå i databaserne, 

ser KL behov for, at der i højere grad fokuseres på generiske og mindre 

diagnosefokuserede indikatorer på tværs af databaserne. Det vil potenti-

elt udfordre den måde, RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser i dag ar-

bejder og samarbejder på. 

 

RKKP stiller i dag allerede som krav for godkendelse af de kliniske kvali-

tetsdatabaser, at de er tværsektorielle. Der er dog brug for, at man kon-

kret forholder sig til, hvordan man strategisk vil arbejde for at understøtte 

dette de kommende år. Strategiens fokus på overgange vil også nødven-

diggør en bredere tilgang til kvalitetsarbejdet, hvis data skal gøres tilgæn-

gelige.    

  

KL noterer med tilfredshed, at RKKP sætter patientinvolvering og lighed i 

sundhed i fokus. Det er en dagsorden, som ligger kommunerne og KL 

meget på sinde. Ligeledes finder KL det positivt, at strategien fremhæver 

brugen af PRO-data.  

 

KL har følgende specifikke bemærkninger: 

mailto:fagligkvalitet@rkkp.dk
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Det kan med fordel fremgå, hvem strategien henvender sig til, ligesom 

det også vil være relevant at relatere RKKP's arbejde og strategi til de  

nationale mål for sundhedsvæsenet og det nationale kvalitetsprogram.  

 

Det fremgår under forskning og forbedring (side 6), at "der skal skabes 

ny viden, der kan øge behandlingskvaliteten af patientbehandlingen". KL 

vil anbefale, at det af strategien fremgår, at der er tale om behandling og 

rehabilitering, så patientens/borgerens samlede forløb afspejles. Dvs. at 

det også drejer sig om rehabilitering, herunder genoptræning og forebyg-

gelse.  

 

KL bakker op om, at det er nødvendigt at prioritere og fokusere indsat-

sen, hvis vi skal skabe mere værdi for patienterne/borgerne. KL tænker 

her, at det er væsentligt, at RKKP i fremtiden fokuserer på de store syg-

domsgrupper, som går på tværs herunder multisyge.  

 

I beskrivelsen af RKKP kan det med fordel også beskrives, at kommu-

nerne også indgår og kommer til at indgå i takt med, at de kliniske kvali-

tetsdatabaser bliver tværsektorielle.  

 

I afsnittet "Hele patientforløbet" er der fokus på, at videnstab i overgan-

gene skal undgås. Det fremgår dog ikke, hvordan man vil arbejde for at 

frembringe data herom.  

 

Ift. pkt. 5 "kvalitetsforbedringer" (side 11) kan det undre, at kommu-

nerne ikke anses som en (fremadrettet) primær bruger. Det vil være øn-

skeligt, fordi kommunerne er en væsentlig aktør i både forebyggelse, fo-

rebyggelse af indlæggelser samt rehabilitering.  

 

Under beskrivelsen af "indsamling af data" (side 11) anvendes begre-

bet "klinikken". KL foreslår, at man i stedet for anvender "de sundheds-

professionelle", så man også indtænker kommunerne.  

 

Ift. afsnittet under "gode data og nødvendig viden" (side 15), vil KL 

gerne understrege, at det i en kommunal kontekst vil være vigtigt at 

tænke begreberne ens på tværs af databaser og at indtænke de kommu-

nale fagsystemer i det omfang, kommunerne skal indrapportere til de kli-

niske kvalitetsdatabaser.  

 

Ift. oplistningen af registre og datakilder (side 15 sidst) i afsnittet om gode 

data bør også stå EOJ-systemer og Fælles Sprog III.  

 

Ift. afsnittet "læring og forbedring" (side 16) vil det også være relevant 

at nævne kommunerne, og for så vidt også almen praksis, som parter 

man i de kommende år vil styrke samarbejdet med. Dette vil fremme 

samarbejdet om i stigende grad at bidrage med data til de kliniske kvali-

tetsdatabaser.  

 

 

KL tager forbehold for politisk behandling af høringssvaret.  

 

 

Med venlig hilsen 
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Høringssvar til RKKP strategi 

Jævnfør strategiens s. 11 første spalte: ”Vi sikrer opbakning til dataindsamlin-

gen hos fagmiljøerne og blandt patienter via løbende dialog med vores sam-

arbejdspartnere om deres respektive roller i dataindsamlingen og vigtigheden 

heraf.” 

Vi håber RKKP vil udmønte opbakningen i konkrete initiativer, der kan under-

støtte lokale medarbejderes kompetence i at indberette data til databaserne. 

Det er en forudsætning for ’gode data’ at den praktiske indberetning under-

støttes med god introduktion til hvordan det gøres i praksis. RKKP kunne ud-

byde undervisningsaktiviteter og -ressourcer der understøtter dette for klini-

kernes brug af de enkelte databaser. Dette vil bidrage til den fælles forståelse 

for datagrundlag og indikatorer og vil være relevant for både klinikere og kvali-

tetsmedarbejdere. Ift. Det lærende sundhedsvæsen vil det være særligt vigtigt 

ved punkt 1. Indsamling af data. 

Gode data er friske data. I forhold til det strategiske delmål om datakvalitet er 

det ønskværdigt at data er så opdaterede som muligt. I dag modtages data 

månedligt – det kunne være dagligt. Formålet hermed er at undgå tvivl om 

hvor i kæden data er forsinket. Dette vil give mulighed for at de regionale le-

delsesinformationssystemer kan sikre at de viste data er tidstro og derved 

undgå usikkerhed om data er opdaterede. Ift. Det lærende sundhedsvæsen er 

dette også essentielt ved punkt 5. ’kvalitetsforbedringer’. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kvalitetskoordinatorer 
Kvalitetsafdelingen 
  
Morten Brandrup 
Inge Ulriksen,
Thomas Bak-Bernth  
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Sundhedsstyrelsens høringssvar: Strategi for RKKP 2019-2022  

 

Sundhedsstyrelsen vil indledningsvist takke Regionernes Kliniske Kvalitets-

udviklingsprogram (RKKP) for muligheden for at afgive høringssvar på 

Strategi for RKKP 2019-2022 – Viden til et bedre sundhedsvæsen.  

 

Sundhedsstyrelsen bakker op om RKKPs bestræbelser på at forbedre befolk-

ningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet udvikling af sundheds-

væsenet og anerkender, at RKKP spiller en vigtig rolle heri, gennem drift og 

udvikling af de nuværende 85 kliniske kvalitetsdatabaser.   

 

Sundhedsstyrelsen er ligeledes enige i strategiens udsagn om, at udviklings-

indsatsen skal integrereres i driften og forankres i de faglige miljøer, der de-

finerer væsentlige målepunkter og indikatorer samt følger op på resultaterne 

med anbefalinger til indsatser, der forbedrer kvaliteten eller reducerer uøn-

sket variation. Samtidigt bakker Sundhedsstyrelsen op om den, i strategisk 

målområde 3 beskrevne indsats, om at styrke formidlingen af viden rettet 

mod patienter og borgere. Dette vil ikke kun sikre transparens for brugerne 

af sundhedsvæsenet, men også styrke RKKPs demokratiske forankring. 

 

Sundhedsstyrelsen ser endvidere positivt på RKKPs ønske om at brede de-

res indsats ud til at omfatte hele patientforløbet; både praksissektoren, hos-

pitalerne og det kommunale sundhedsvæsen med en særlig opmærksomhed 

på overgange og på at skabe bedre sammenhæng i patienternes forløb. Til 

inspiration for dette arbejde, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at RKKP oriente-

rer sig i styrelsens forløbsprogrammer og anbefalinger for tværsektorielle 

forløb, som netop fremsætter anbefalinger for tværsektorielle indsatser og 

overgange, som egner sig til at monitorere via indikatorer.  

 

Sundhedsstyrelsen vil i forlængelse heraf opfordre RKKP til at tænke i at 

opstille balancerede mål med tilhørende indikatorer dels på tværs af sektorer 

og dels på tværs af lægefaglige specialer. Hensigten med at opstille balance-

rede mål er, at se bredere på mål- og indikatoropfyldelsen. At en målopfyl-

delse et sted i sundhedsvæsenet kan lede til uintenderede konsekvenser og 

manglende målopfyldelse andre steder (sektor eller speciale) i væsenet. Det 

kan bl.a. gøres ved at linke flere indikatorer på tværs af lægefaglige specia-

ler og sektorer, hvilket tillige kræver, at samarbejdet på tværs af de enkelte 

databaser og disses styregrupper må styrkes.   

 



 Side 2 

Videre kan Sundhedsstyrelsen bakke op om strategiens fokus på, at de klini-

ske kvalitetsdatabaser løbende tilpasses ny evidens og understøtter, at denne 

viden omsættes til praksis, bl.a. ved at opstille indikatorer på baggrund af 

kliniske retningslinjer. Her vil Sundhedsstyrelsen, ikke overraskende, frem-

hæve sine egne Nationale kliniske retningslinjer (NKR), hvis anbefalinger 

med tilhørende angivelse af evidensstyrke udgør velegnede indspark til indi-

katorer i de kliniske kvalitetsdatabaser.  

 

Endelig bakker Sundhedsstyrelsen også op om RKKPs tre udvalgte strategi-

ske målområder 2019-2022 og de dertil hørende delmål. Herunder særligt 

bestræbelserne på, at styrke datakvalitet og supplere data fra sekundærsekto-

ren med data fra almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.        

 

 



 

Danske Patienter er paraply for patientforeningerne i Danmark. Danske Patienter har 21 medlemsforeninger, der repræsenterer 84 patientforeninger og 880.000 
medlemmer: Alzheimerforeningen, Astma-Allergi Danmark, Bedre Psykiatri, Colitis-Crohn Foreningen, Dansk Fibromyalgi-Forening, Diabetesforeningen, 
Epilepsiforeningen, Gigtforeningen, Hjerneskadeforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), 
Lungeforeningen, Muskelsvindfonden, Nyreforeningen, Osteoporoseforeningen, Parkinsonforeningen, Polioforeningen, Scleroseforeningen, Sjældne Diagnoser og 
UlykkesPatientForeningen. 
 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. strategi for RKKP 2019-2022 

 
Danske Patienter takker for muligheden for at kommentere på RKKP’s 
udkast til strategi for 2019-2022. Det er et udmærket og gennemarbejdet 
strategioplæg med konkretisering i indeværende år og konsistens i de 
efterfølgende år. Den opfølgende handlingsplan giver et godt afsæt for 
næste år. Det er ligeledes positivt, at der er lagt op til en konkretisering af 
læringsaspektet. 

Vi noterer os, at der tilstræbes en standardisering for kvalitetsdatabaserne 
i klumper, og at der skal udarbejdes en drejebog for anvendelsen af PRO-
data i de kliniske kvalitetsdatabaser, som afspejler ønsker fra de faglige 
rådsmøder og strategimøderne med RKKP’s bestyrelse.  

Vi er meget enige i RKKP’s mission og vision og vil gerne kvittere for, at der 
er lagt vægt på inddragelse af patienter i RKKP’s arbejde samt formidling 
af data (også) til borgere og patienter. I forlængelse heraf vil vi gerne 
opfordre til, at man også nævner inddragelse af pårørende, som i mange 
tilfælde er en vigtig støtte for patienten og vigtig informant for 
sundhedsvæsenet (fx i afsnittet Patientinvolvering og -centrering, s. 4).  

Det er en grundlæggende præmis for Danske Patienter, at der i RKKP’s – 
og andre miljøers – arbejde med patienters sundhedsdata er et 
vedvarende fokus på, at data anvendes juridisk korrekt og etisk forsvarligt. 
Når det er sagt, er anvendelse af patienters sundhedsdata i anonymiseret 
form helt centralt for at skabe ny viden, og datadrevet kvalitetsudvikling – 
bl.a. i regi af RKKP – er en essentiel del af monitorering og udvikling af 
sundhedsvæsenets indsats.  

 

Ønsker til udvikling af de kliniske databaser 
Databaserne indeholder i dag primært data for en afgrænset undergruppe 
af patienter og for den sundhedsfaglige (kirurgiske) kvalitet ved 
behandling på sygehus. Der mangler fx data om patientforløbet før og 
efter sygehusbehandling, og en gennemgang af de kliniske databaser på 
kræftområdet viser, at der også i sygehusregi mangler data om den ikke-
kirurgiske indsats og den organisatoriske og patientoplevede kvalitet af 
indsatsen. Herudover bør der være bedre data om overgangene mellem 
sektorer, f.eks. fra sygehus til kommune. Endelig er der ikke en 
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ensartethed i, hvilke kvalitetsindikatorer en database som minimum bør 
indeholde og formidle om patientforløb på tværs af sygdomsområder. 

På den baggrund kan der opstilles en række ønsker til udvikling af de 
kliniske databaser:  

 At ’sundhed’ defineres bredt, jf. WHO 1947: ’Sundhed er et 

fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke 

blot fravær af sygdom og svaghed’. 

 At databaserne afspejler hele populationen inden for det 

sygdomsspecifikke område (fx også den gruppe, der udredes for 

kroniske/alvorlige sygdomme, men ikke diagnosticeres). 

 At indikatorerne i databaserne faktisk afspejler kvaliteten og 

bygger på evidens – fx afspejler anbefalinger i de kliniske 

retningslinjer. 

 At der opsamles data i hele patientforløbet – der bør fx også være 

data fra almen praksis og kommuner.  

 At de opsamlede data på sygehusniveau afspejler alle de større 

behandlingsmuligheder – inden for kræftområdet fx ikke kun 

kvalitetsdata for kirurgi, men også vedr. stråleterapi og medicinsk 

behandling. 

 At patienter inddrages i udvikling af (indikatorerne i) databaserne. 

 At der sikres en bred brug af PRO-data til opsamling af den 

patientoplevede kvalitet, fx patientoplevede bivirkninger og 

senfølger (både somatiske og psykosociale). 

 At databasernes primære formål er løbende kvalitetsmonitorering, 

så variation i tilbud og outcome kan afdækkes (både inden for en 

afdeling/praksis/kommune og på tværs af landet). 

 At der er lettilgængelig, tidstro og meningsfuld synlighed om 

resultater til patienter og borgere. 

 At databaserne også anvendes til klinisk og epidemiologisk 

forskning mhp. udvikling af sundhedsvæsenet – fx i forhold til 

komorbiditet, lighed i sundhed m.v.  

 At data anvendes til at følge implementeringen af kliniske 

retningslinjer, herunder anbefalinger vedr. ny og bedre 

behandling/praksis.  

 
Ovenstående ønsker svarer i høj grad til, hvad RKKP i 2015 selv satte som 
mål for videreudvikling af indholdet af de kliniske databaser, RKKP’s 
handleplan fra 2017 samt tankerne i udkastet til strategi for 2019-2020. Vi 
noterer os fx, at strategien har som mål, at RKKP skal arbejde med data 
fra/kvaliteten i hele patientforløbet, og at databaserne også skal udbygges 
med PRO-data, onkologiske data, patientsikkerhedsdata samt at viden 
også fremover skal formidles målrettet patienter og borgere. Dette er alle 
udviklingsområder, som vi støtter op om og opfordrer til bliver højt 
prioriteret i RKKP’s arbejde. 
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Som det også nævnes i strategien, varetager RKKP en central, strategisk 
funktion i det nationale kvalitetsarbejde. Derfor savner vi i strategien en 
plan for, hvordan RKKP fremover vil sikre data for hele patientforløbet, 
herunder fra almen praksis og kommunerne. Det er vigtigt, at der også 
formidles løbende og tidstro data, der kan give viden om kvalitetsniveauet 
i almen praksis og det nære sundhedsvæsen, herunder kommunerne. 
Derudover er der i oplægget primært anvendt billeder, som afspejler 
hospitalsverden. Det støtter ikke op om RKKP´s ambitioner om i højere 
grad at afspejle samlede forløb. Derfor foreslår vi, at der kommer flere 
billeder ind, som associerer til andre situationer, fx kommunal 
rehabilitering og/eller hjemmebehandling, som fylder mere og mere i 
sundhedsvæsenet. Det samme gælder sprogbruget - hvor fx klinik og 
kliniske data anvendes konsekvent. Disse begreber bruges ikke i den 
kommunale praksis. Det skal overvejes, hvordan kommunal praksis i 
højere grad kan træde frem for at understøtte forløbsanvendelsen af 
RKKP´s data. 

RKKP er regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, og hvis visionerne 
i strategien skal implementeres, vurderes det, at RKKP bør have mandat til 
at være sundhedsvæsnets databaserede kvalitetsudviklingsprogram – for 
netop at kunne rumme at dække hele patientforløbet og data fra alle 
relevante dele af sundhedsvæsenet.  

Mere specifikt for kræftområdet håber vi, at RKKP og de kliniske 
kvalitetsdatabaser på kræftområdet – når relevant – vil bidrage med viden 
og data til Sundhedsdatastyrelsens igangværende arbejde med at etablere 
Kræftpatientoverblikket (KPO). 

 

Borgerrettet formidling af kvalitetsdata 
Kræftens Bekæmpelse har lavet en afdækning af kræftpatienters behov og 
præferencer for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb1, herunder 
hvordan patienter kan sikres nem adgang til data, der kan give indsigt i 
behandlingsmuligheder og -kvalitet. Rapporten viste, at kræftpatienter 
især gerne vil have kvalitetsdata vedr. overlevelse, fejl/komplikationer og 
senfølger/tilbagefald, men også ventetider, genindlæggelse og re-
operation. Det vil sige, at for patienterne tæller primært data om den 
sundhedsfaglige kvalitet højt, herunder også data om bivirkninger og 
senfølger – herunder patientrapporterede – som i dag ikke opsamles i 
tilstrækkelig grad.  

I forhold til hvordan patienterne ønsker kvalitetsdata præsenteret, 
understreger den nævnte rapport fra Kræftens Bekæmpelse, at det er 
vigtigt, at data er relevante, tilgængelige og forståelige for patienter, 
hvorfor patienter bør inddrages i udvikling og test af 
platforme/præsentation af data, som specifikt er målrettet formidling af 

                                                           
1Kvalitetsdata til kræftpatienter – en afdækning af kræftpatienters behov og 
præferencer for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb. Kræftens Bekæmpelse, 
oktober 2016. 

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/4/5834/1475577368/kvalitetsdata-til-kraeftpatienter.pdf
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kvalitetsdata til patienter. I forhold til hvornår patienterne har behov for 
kvalitetsdata vil dette behov ændre sig gennem kræftforløbet. Således er 
der forskel på, hvad patienter efterspørger i tiden omkring diagnosen, 
inden behandlingsforløbet, under og efter selve behandlingsforløbet. 

Det er Danske Patienters overbevisning, at de ovennævnte forhold kan 
overføres til også at gælde for andre patientgrupper – det er således 
relevant at inddrage disse overvejelser i udviklingen af den borgerrettede 
formidling generelt. 

 

Tekstnære kommentarer 
S. 6, øverst: 

”Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og RKKP vil bidrage til, at der 
skabes værdi for patienter/borgere – derfor har vi også fokus på fri og lige 
adgang til sundhedsvæsenet og på ulighed i sundhed”. Vi foreslår, at 
derfor erstattes af herunder, da værdi er bredere end ulighed. 

 
S. 6, anden spalte, øverst: 

Et supplerende aspekt i relation til anvendelse er formidlingsform – der 
bør være brugervenlig formidling bredt set (jf. ovenfor), men også til 
patienter i relation til beslutningsstøtte. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Annette Wandel 

Vicedirektør 



Høringssvar 26 
Fra: Tina Heintz  

Sendt: 14. februar 2019 12:53 

Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 26 VS: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019  

 

Hermed et par kommenterer til RKKPs Strategi fra Nykøbing F. Sygehus. 
 
Generelt er strategien fornuftig. 
 
Vedr. Gode data: 
Tidstro og ensartet datahøst er vigtig. Oplægget kunne mangle et par mere meningsgivende formuleringer i 
forhold til hvorledes man tilsigter at prioritere at data høstes automatisk via diverse databaser. Herunder 
også Sundhedsplatformen. Mængden af registreringer i sundhedsvæsnet opleves som stigende. 
Anvendelsen af registreringsskemaer i papirform må anses som forældet og risikobetonet set fra et 
patientsikkerhedssynspunkt. De videnskabelig selskaber bør også stille sig selv spørgsmålet om hvorvidt de 
aktuelle indikatorer er meningsgivende set fra borgernes synsvinkel. En del indikatorer bærer præg af 
snævre faglige og  mere traditionelle forskningsrelaterede betragtninger. Klinikere overraskes ikke helt 
sjældent over hvad patienterne finder vigtigt i deres forløb. 
 
Vedr. Nødvendig viden: 
Spørgsmålet kunne være, hvad det er vi vil vide og hvem der vil vide det. For mange mennesker vil 
spørgsmål vedr. eksempelvis genoptagelse af seksualliv efter et givet sygdomsforløb være relevant, men 
helt sikkert også tabubelagt. Det vil dog sige noget ganske relevant om både funktionsniveau og livskvalitet 
og vil derfor være en indikator der burde overvejes i flere RKKP porteføljer. Til endelig formulering af 
indikatorer kunne det være relevant at inddrage patienters viden og mening. 
 
Vedr. Læring og forbedring: 
For at data fra RKKP på relevant vis kan bringes ind i det løbende forbedringsarbejde bør flow og 
tilgængelighed optimeres yderligere. Det bør tænkes mere i forbedringsdata (med tidstro data til de 
klinikere der skal drive forbedringsarbejdet) og mindre i kontroldata (som dog også er vigtige i forbindelse 
med årsrapporter og sammenligninger på landsplan. 
 
Med venlig hilsen 
 

Tina Heintz 
Kvalitetskonsulent 
Kvalitet, uddannelse og sundhedsteknologi 
Nykøbing F. Sygehus 
Ejegodvej 63, stuen 
4800 Nykøbing Falster 
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Høringssvar – Herlev og Gentofte Hospital 
 

 

Høring RKKP's strategi 2019-2022 

 

Høringsfrist 14. februar 2019 

Høringspart Herlev og Gentofte Hospital 

Høringssvar ift. 

RKKP's strategi 

2019-2022 

 

 

Overordnet set er Herlev og Gentofte Hospital enige i strategiens mål og 

fokus. Målene beskriver de behov, der er i det centrale databasearbejde, 

ude på hospitalerne og ikke mindst i samarbejdet mellem de to. Det er 

vigtigt, at arbejdet med at udfolde målene i strategien fortsætter og at er 

fokus på at understøtte kvalitetsudvikling. 

 

Bemærkninger: 

 

Kobling til det National kvalitetsprogram og ”Læring- og 

Kvalitetsteams” 

 Det Nationale kvalitetsprogram, og som en del heraf LKT’erne, 

sætter standarden for kvalitetsudviklingen i Sundhedsvæsenet. Det 

er derfor relevant at RKKP har en målsætning om at understøtte 

dette arbejde, fx ved fortsat integration af LKT-indikatorer i 

relevante databaser.    

 

Målbarhed og mulighed for opfølgning 

 Det vil styrke strategien, hvis der formuleres målbare indikatorer 

for de forskellige mål i strategien. RKKP opfordres derfor til at 

udarbejde målbare indikatorer for opfyldelse af strategien, samt 

udarbejde en tidsplan for hvornår de forskellige tiltag skal være 

implementeret. 

 

Vedr. implementering 

 Det er positivt, at der er formuleret en meget ambitiøs strategi og 

for at sikre, at de fælles målsætninger nås vil det være relevant, at 

inddrage hospitalerne/klinikerne i forhold til implementeringen. 

Specielt i forhold til de opgaver der er omkring videndeling og 

samarbejde mellem RKKPs Videncenter, de regionale enheder, 

administrationer, de faglige eksperter og den kliniske hverdag.  

 

Behov for målsætning om stabile dataleverancer 

 Det er væsentligt for klinikken, både i arbejdet med datakvalitet og 

i forbedringsarbejdet, at leverancerne fra RKKP er stabile og 

regelmæssige, og for hospitalet som aftagere er det en 

kerneydelse for RKKP. Det foreslås derfor, at der tilføjes en 

målsætning om stabile dataleverancer. 

 

 

Behov for øget understøttelse af arbejdet med 

registreringspraksis 

 Understøttelse af arbejdet med forbedret registrering er en vigtig 

indsats fra RKKP og her har RKKP en afgørende mulighed for at 



medvirke til at styrke kvaliteten og anvendeligheden af 

databaserne. Det foreslås derfor, at der udarbejdes mål for en 

styrket understøttelse af hospitalernes arbejde med 

registreringspraksis. Et konkret eksempel på leverancer kunne 

være datasæt, der kan anvendes i arbejdet med at identificere om 

alle patienter er inkluderet.  

 

Behov for standarddatasæt 

 Data og leverancer af datasæt fra RKKP er meget efterspurgte i 

klinikken. For at give de kliniske afdelinger et godt grundlag for at 

arbejde med indholdet i de kliniske databaser, er der et ønske om 

at RKKP løfter den opgave det er at generere flere typer datasæt, 

hvor data fx er krydset og koblet på tværs af afdelinger.  

 

Dokumentation 

 Dokumentation nævnes i strategien og som det også fremgår er 

det et væsentligt element i ”Gode data.” Det vil styrke strategien 

med målbare målsætninger for dokumentation af høj kvalitet. 

Dette kunne fx indebære mindstekrav for definitioner af data og 

variable for alle databaser.  

 

Integration til EPJ-systemerne  

 RKKP spiller en vigtig rolle i en forbedret integration til EPJ-

systemerne. Det foreslås derfor at RKKP udfolder og arbejder 

videre med målet for integration til EPJ-systemerne. Det er 

afgørende for styrket indberetning, automatisering og datakvalitet.  

Ikke mindst fordi der vil være en stor opgave med kobling fra 

Sundhedsplatformen for en lang række databaser. Derfor er det 

også væsentligt, at RKKP medvirker til at sikre, at de databaser der 

er integrerede fungerer tilfredsstillende inden yderligere databaser 

integreres og således understøtter en styrket kvalitet i 

databaserne. Her er der også et særligt behov for datasæt, der kan 

understøtte denne integration. 

 

 

 

Høringssvar sendes til fagligkvalitet@rkkp.dk 
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Høringssvar fra Region Nordjylland vedr. 

RKKP strategi 2019-2022 
 

Vi vil gerne kvittere for et flot og visionært udkast til en strategi 2019-2022 for RKKP, herunder mulig-

heden for at kommentere på de foreløbige strategiske overvejelser.  

I regionen har vi sendt materialet ud til relevante samarbejdspartnere så som hospitalerne, den regio-

nale IT organisation og BI funktion. Dette notat indeholder både de overordnede kommentarer, samt 

mere specifikke kommentarer og bemærkninger fra de hospitaler, som har sendt input i løbet af hø-

ringsperioden.  

Regionale kommentarer 

Vi vil gerne fremhæve, at det i regional optik er sikker drift og hurtig levering af data, herunder en 

sammenhængende driftsorganisation i RKKP, der er en forudsætning for alt udviklingsarbejde og 

strategiske indsatser. Derudover kunne vi ønske, at strategien også berører et konneks til de faglige 

styregrupper, som vi mener er et område, hvor RKKP kunne styrke deres indflydelse. 

I forhold til beskrivelsen af de ”Gode data” og  RKKP´s samlede IT økosystem står foran en transfor-

mation, kan det eventuelt uddybes, i forhold til hvilke aktiviteter det afstedkommer, også hvad forvent-

ningen må være i regionerne. Eksempelvis er det væsentligt at vide, om RKKP arbejder hen imod én 

samlet indgang til de kliniske kvalitetsdatabaser, og hvordan dataindberetningen håndteres bedst mu-

ligt i fremtiden. 

 Kommentarer fra Psykiatrien 

Strategien er overordnet beskrevet. Man kan derfor savne konkrete mål, der skal nås indenfor be-

stemte tidshorisonter. 

Der er i strategien fokus på, at data skal være valide, men der bør være fokus på, at data kan leveres 

tidstro til slutkunderne, dvs. patienterne og de faglige miljøer på hospitalerne.  

Der bør ligeledes være fokus på, at data kan leveres på relevante enhedsniveauer, hvilket er forud-

sætningen for kvalificeret kvalitetsudvikling. 

Det bør endvidere være et strategisk mål, at databaserne inkluderer det samlede patientforløb, i den 

primære sundhedssektor og i hospitalsvæsenet. Strategisk bør databaserne transformeres til monito-

rering af hele patientforløb. 

Der bør ligeledes være fokus på, at databaserne kan integrere PRO data. Dette bør være en specifik 

strategisk satsning.  

 

NOTAT 
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Det bør være et strategisk mål, at data kan transformeres til ledelsesinformation på alle ledelsesmæs-

sige niveauer.  

I strategien savnes der også fokus på forskning. RKKP er enestående i internationalt perspektiv, men 

der er behov for løbende forskningsmæssigt fokus, såfremt RKKP skal forblive i en international fører-

position. 

 

Kommentarer fra Aalborg Universitetshospital 

Tankerne om, at I leverer viden til et bedre sundhedsvæsen, er vi meget enige i. I er en central aktør 

for vores muligheder for at øge kvaliteten i de behandlinger, som monitoreres via de kliniske kvalitets-

databaser. Data fra de kliniske kvalitetsdatabaser skal være arbejdsredskaber i vores indsats for at 

forbedre kvaliteten endnu mere for vores patienter og gode data giver et godt ledelsesgrundlag. Dog 

får databaserne i dag fokus fra mange andre end de klinikere, som skal levere den bedst mulige be-

handling. Databaserne og indikatorerne er ikke i udgangspunktet politiske, men er blevet det i lyset af, 

at de også anvendes politisk - blandt andet på baggrund af den plads opfyldelsen af indikatorer har 

fået i De nationale mål. Som drøftet på den seneste af jeres afholdte workshops bør der fremadrettet 

være opmærksomhed på, hvordan den politiske bevågenhed spiller ind og får betydning for den 

måde databasearbejdet foregår på – hos RKKP, i de faglige styregrupper og på hospitalerne. Årsrap-

porter og data læses forskelligt af forskellige aktører; hvor de faglige styregrupper fastsætter standar-

derne for indikatorerne højt med det formål at løfte det samlede behandlingsniveau over tid, ser andre 

aktører i samme indikatorer "dårlig behandlingskvalitet", når standarden er uopfyldt (senest i Rigsrevi-

sionens beretning om Forskelle i behandlingskvaliteten). Databaserne bliver set som udviklingsmål af 

nogle, men tolket som absolutte mål for andre. Denne diskrepans er et faktum og det er vigtig, at be-

vidstheden herom inddrages i databasearbejdet og tydeliggøres i strategien.  

 

I høringsversionen af RKKP Strategi for 2019-2022 understreges det blandt meget andet, at I ønsker 

at understøtte den datasikrede kvalitetsudvikling. Dette har netop været målet med indførelsen af de 

kliniske kvalitetsdatabaser, og gennem årene har databaserne genereret værdifuld viden, som har 

været anvendt til monitorering, gennemførelse af audits m.v. Den vigtigste opgave for jer bliver i den 

sammenhæng at sikre datatilgængeligheden. Jeres arbejde med data er uundværligt for hospitalet, 

men hvis I ikke leverer data, så vi kan gøre dem tilgængelige for brugerne, så er opgaven ikke lykke-

des. Det er af allerstørste vigtighed, at data er tilgængelige for brugeren og indtasteren, så de hurtigt 

kan arbejde med ”egne” data. Flowet af data bør desuden gøres så gennemsigtigt som muligt. Dette 

fokus kunne med fordel være et gennemgående tema for strategien.  

 

For at en database skal være valid og brugbar, er den afhængig af omhyggelig og dedikeret indrap-

portering fra specialernes klinikere. Dette sikres bedst ved, at klinikerne kan se nytten og fornuften i at 

bruge tid og kræfter på at samle og indrapportere data grundigt og fuldstændigt. I RKKP strategi 

2019- 2022 side 11, afsnit 4 Formidling af viden står: ”Vi leverer deskriptive statistikker og løbende 

afrapportering af kliniske indikatorer”. I forlængelse heraf skal det tilføjes, at data tilbageleveres tidstro 

og at der skabes mulighed for adgang til alle indtastede data. Arbejdet hermed er godt i gang hos jer, 

men alligevel er tilføjelsen vigtig. Det er relevant for alle databaser; dog er det i særlig grad vigtigt i 

forhold til den nu lukkede Analyseportal. Analyseportalen har, som databaseværktøj, været et stærkt 

redskab til løbende kvalitetsopfølgning, f. eks., hvis en afdeling har haft en opfattelse af, at der har 

været flere komplikationer til en behandling end sædvanligt. I et sådant tilfælde har den enkelte læge 

haft mulighed for en hurtig og tidstro opgørelse af komplikationer, og det har været muligt hurtigt at 

udføre intern audit for at se, om der var systematiske ligheder mellem de patienter, som havde fået 

de pågældende komplikationer. Denne mulighed har man pr. 15. december 2018 frataget klinikerne 

ved lukningen af Analyseportalen. Det er efter vores opfattelse helt afgørende, at der hurtigst muligt 
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etableres en tilsvarende databasefunktion med mulighed for opgørelser med individuelt planlagte sø-

gekriterier, hvis målsætningen om RKKP´s fortsatte understøttelse af kvalitetsmonitorering og -udvik-

ling skal realiseres.  

 

I forhold til tankerne om tidstro data, er der i øjeblikket flere nationale initiativer i gang, hvor tidstro 

data er nødvendige. Her tænkes særligt på Nationalt Genom Center (NGC), som er et initiativ under 

sundhedsministeriet. For at NGC kan leve op til ministerens og brugernes krav, har de behov for 

ægte real tids data, ikke et år og ikke en måned gamle. Hvis dette ikke bliver muligt med RKKP, så 

skal samme data registreres flere steder, samtidig vil NGC også indsamle data fra alle de øvrige store 

nationale databaser. Det er svært at forestille sig, hvordan udfordringerne med at skaffe realtids data 

kan løses inden for en overskuelig fremtid af RKKP. Det bør stå fuldstændig klart, hvordan RKKP vil 

løse denne opgave, og hvordan RKKP vil samordne sig med fx NGC.  

 

I strategiens sidste afsnit om ”Implementering og monitorering” angives det, at RKKP i strategiperio-

den vil etablere et sæt Dashboards. Dette arbejde lyder interessant, men i lyset af ovenstående kom-

mentarer til strategien er det ønskeligt, at dette kommer til at hænge sammen med, at klinikkerne får 

den adgang til hyppige leverancer af data, som de behøver. I vores optik bør jeres ressourcer først og 

fremmest prioriteres efter et mål om: Rette data - tilbage til rette klinikker - i rette tid. 
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Til Styregruppen for RKKP strategi 2019-2022 
 
 
Vedr. Høringssvar fra CPOP-databasen vedrørende RKKP Strategi for 2019-2022. 
 
CPOP- Opfølgningsprogram for Cerebral Parese har med stor interesse læst høringsversionen af RKKP 
Strategi for de kommende fire år. Det glæder os at læse, at RKKP har hele patientforløbet, herunder 
sektorovergange og det tværsektorielle samarbejde, som en del af den fremtidige strategi. 
 
Som en tværsektoriel database siden 2009 er CPOP enig i, at patientforløb ikke afgrænses af 
sundhedsvæsenets organisering i forskellige sektorer. CPOP involverer patientgruppen børn og unge med 
cerebral parese i alderen 0-15 år, som har en løbende ofte livslang tilknytning til både primær og sekundær 
sektor. Et tværsektorielt samarbejde og kommunikation er nødvendigt for at sikre værdi for patienterne. 
CPOP-databasen har en bred klinisk forankring, da den indeholder tværfaglige data indtastet direkte fra den 
lægefaglige indsats på hospitalerne og den (re)habiliterende fysio- og ergoterapeutiske indsats i 
kommunerne. 
 
Det fordrer en kontinuerlig indsats at oprette og vedligeholde samarbejdet med de enkelte rehabiliterings-
enheder i kommunerne omkring dataindtastning. Samarbejdet omkring CPOP databasen beror på en 
regional koordinerende indsats og en forankring af samarbejdet omkring CPOP under sundhedsaftalerne, 
indtil videre i fire ud af fem regioner.  
Resultaterne fra årsrapporterne viser dog, at CPOP-databasen har mange missing data, som gør relevante 
kvalitetsindikatorer meget svage, selv i den region, hvor CPOP har været en del af sundhedsaftalen fra 
implementeringsperioden. Det er et resultat af de strukturelle udfordringer, der er ved et tværsektorielt 
patientforløb med et stort antal og skiftende behandlingsansvarlige, som alle indberetter til databasen. De 
statistiske opgørelser i RKKP regi har bidraget til at kaste lys på de eksisterende udfordringer. På denne 
måde kan en tværsektoriel kvalitetsdatabase og RKKP bidrage til at belyse strukturelle problemer i det 
regionale og kommunale sundhedsvæsen og det kan være en forudsætning for forbedringer på dette 
område.  
 
Som database styregruppe vil vi gerne stille os til rådighed som samarbejdspartnere med henblik på 
kvalitetsløft på lige præcis sektorovergang. Vi ser et stort behov for fokus på det tværsektorielle 
samarbejde og det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer for at sikre dækkende og valide 
data til de kliniske kvalitetsdatabaser.  
 
 
 
På vegne af databasestyregruppen for CPOP 
 
Charlotte Reinhardt Pedersen, Databaseformand 
Ulrike Dunkhase-Heinl, Næstformand 
Gija Rackauskaite, Repræsentant Dansk Neuropædiatrisk Selskab 
Mette Johansen, National Koordinator 
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Notat 
 
 
Høringssvar fra Region Syddanmark til RKKP strategi 2019 - 
2022 
 
Region Syddanmark har valgt at afgive et høringssvar på hele regionens vegne. Regionens 
bemærkninger til det udkast til strategi for RKKP, som er sendt i høring, fremgår nedenfor. 

Indledningsvist vil vi fra Region Syddanmarks side gerne benytte lejligheden til at kvittere for 
tilrettelæggelsen af processen. Det har været en særdeles fin proces, der har ført frem til det produkt, 
som foreligger nu. Processen har været meget åben med rig lejlighed til at blive hørt, og rigtig mange 
interessenter har været inviteret ind i arbejdet og har valgt at deltage med stort engagement. 

Vi synes også godt om produktet. Det er et rigtig godt udkast til strategi, som nu er sendt i høring. 
Strategien rummer en fin indflyvning til den bane, der spilles på, og de udfordringer, som 
kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet står over for og som skal adresseres. Strategien er desuden 
velskrevet og bygget godt op. Det fungerer fint, at der tages afsæt i datacyklussen for det lærende 
sundhedsvæsen. 

Fra Region Syddanmarks side hæfter vi os særligt ved, at strategien har fokus på følgende vigtige 
områder: 

 Dataunderstøttelse af arbejdet med kvalitetsudvikling, herunder de nationale LKT 
 Gode indikatorer, som afspejler kvaliteten af behandlingen 
 Datakvaliteten, herunder validitet og komplethed 
 Tidstro data 
 Minimal belastning af klinikken 
 Fokusering og prioritering af indsatsen 
 Ressourceeffektivitet i monitoreringsarbejdet 
 Standardisering 
 Transparens og dokumentation 
 Analyse af indikatorresultaterne og identifikation af årsager 
 Faglig forankring af arbejdet med kvalitetsmonitorering 
 Tæt samarbejde med regionerne om opgaverne 
 Inddragelse af patienterne i udviklingen af kvalitetsindikatorer 
 Inklusion af alle sektorer i kvalitetsmonitoreringen 
 Monitorering af kvaliteten i det samlede patientforløb 
 Monitorering af patientsikkerhed 
 Kvalitetsindikatorer som også bygger på PRO-data 
 Genbrug af kvalitetsdata til forskning 
 Databeskyttelse og –sikkerhed 

Afdeling:  Kvalitet og Forskning Udarbejdet af: Marianne Albertsen 
Journal nr.:  E-mail:  Marianne.Albertsen@rsyd.dk 
Dato:   13. februar 2019 Telefon:   2920 1036 
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Der er dog også en række punkter, hvor vi i Region Syddanmark synes, at strategien med fordel kan 
skærpes. Nedenfor gennemgås disse. 

Kerneopgaven for RKKP 
Det er rigtig vigtigt, at RKKP har fuldt fokus på kerneopgaven. Kerneopgaven er at levere valide, 
komplette, tidstro og transparente resultater for opfyldelsen af gode og dækkende kvalitetsindikatorer 
tilbage til de organisationer, som har ansvaret for behandlingen af patienterne, og understøtte deres 
muligheder for at identificere årsager i de bagvedliggende data – på alle relevante sygdomsområder. 
Først når der er styr på den opgave, kan det overvejes at udvide paletten af opgaver. 

Alle relevante sygdomsområder 
Det bør være ambitionen, at der i regi af RKKP sker monitorering af alle relevante sygdomsområder, 
hvilket vil sige de områder, hvor der er væsentlige udfordringer i forhold til at overholde gældende 
faglige standarder. Det er denne ambition, som er baggrunden for strategiens fokus på prioritering af 
ydelserne til de enkelte databaser og på ressourceeffektiv monitorering, og ambitionen bør derfor 
fremgå eksplicit. 
 
’Alle relevante sygdomsområder’ bør tilføjes som delmål i figur 2 (s.13). 
 
Arbejdet med kvalitetsforbedring 
Forbedringsarbejdet i klinikken foregår lokalt og er forankret i regionerne som driftsorganisationer (for 
sygehusenes vedkommende). Det er ikke en opgave som RKKP skal løfte. RKKPs rolle er at 
monitorere kvaliteten og levere et datagrundlag, som kan understøtte det lokale forbedringsarbejde. 
 
Gode indikatorer 
Strategien nævner gode indikatorer målrettet både klinisk og ledelsesmæssig anvendelse som et 
fokus, men det fremgår ikke som et delmål i figur 2 (s.13), og det fylder generelt for lidt i strategien. 
Det er og har hele tiden været en væsentlig del af kerneopgaven for RKKP og styregrupperne at 
udvikle, definere, formulere og operationalisere gode indikatorer for god kvalitet – baseret på evidens 
og dermed de på seneste forskningsresultater og den bedste ekspertviden. 
 
Hvis man ”glemmer” denne vigtige disciplin i jagten på de bedste (og fleste) data, risikerer man, at 
databaserne over tid udvikler sig til at blive datavarehuse snarere end målrettede 
kvalitetsudviklingsdatabaser. Dette er hverken hensigtsmæssigt eller legalt inden for den nuværende 
lovgivning. Samtidig vil det fjerne fokus fra databasernes helt afgørende bidrag til at bygge broen 
mellem forskning og klinik/patient gennem at lukke ”the knowing doing gap”. 
 
Minimal belastning af klinikken 
Der lægges vægt på at minimere belastningen af klinikken ved at undersøge mulighederne for at 
’hente data’ fra EPJ. Dette fokus bør yderligere understøttes gennem at begrænse sig til at indsamle 
lige præcis de data, der er nødvendige til at dataunderstøtte arbejdet med udvikling af kvaliteten på 
sygdomsområdet. Dvs. de data, der er nødvendige for at opgøre og justere de relevante indikatorer. 
Desuden bør monitoreringen på områder, hvor der ikke længere er kvalitetsudfordringer, indstilles – jf. 
også strategiens fokus på prioritering. 
 
Delmålet ’Minimal registrering’ i figur 2 (s. 13) bør bredes ud til at omfatte alle de nævnte  elementer 
og bør omdøbes til ’Minimal belastning af klinikken’. 
 
Tidstro data 
Data fra RKKP om opfyldelsen af databasernes indikatorer rummer mulighed for og bør udgøre en 
stor og vigtig del af grundlaget for det datadrevne forbedringsarbejde i klinikken. Forudsætningen er 
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imidlertid, at adgangen til dette datagrundlag er tidstro (i første omgang forstået som med maks. en 
dags forsinkelse). 
 
Data fra RKKP om opfyldelsen af databasernes indikatorer kan ligeledes være et vigtigt element i 
datagrundlaget for den vertikale og horisontale dialog – bl.a. internt i driftsorganisationerne – om 
status, udfordringer og opnåede resultater. Forudsætningen, for at dette grundlag er solidt og 
opdateret, er, at der er mulighed for løbende at arbejde med validiteten og kompletheden af data. God 
understøtning af klinikerne i at registrere tidstro og i at rette fejl og mangler i registreringen kræver, at 
indberetninger slår igennem med det samme, og at klinikerne kan se og gennemgå indberetningerne i 
’systemet’ umiddelbart efter registreringen. 
 
Tidstro data nævnes i udkastet til strategi, men fylder for lidt. Tidstro data bør indgå som et 
selvstændigt delmål under ’Gode data’ i figur 2 (s. 13). 
 
Afrapportering af resultater 
I strategien nævnes, at afrapporteringen til de forskellige brugergrupper løbende skal videreudvikles – 
både årsrapporter og den løbende afrapportering. Det er vi enige i, det er der behov for. 
 
Her er det dog vigtigt, at være opmærksom på arbejdsdelingen mellem RKKP og regionerne. Det er 
regionerne – som de organisationer, som har ansvaret for behandlingen af patienterne - der fortsat 
skal stå for afrapporteringen i eget hus. RKKPs opgave er her at levere det nødvendige datagrundlag i 
KKA til os. 
 
Afrapporteringen skal understøtte det datadrevne forbedringsarbejde lokalt i klinikken og den skal 
desuden understøtte den vertikale og horisontale dialog lokalt om status, udfordringer og opnåede 
resultater. For at det kan ske bedst muligt, skal afrapporteringen løbende tilpasses den lokale kontekst 
og det lokale fokus i arbejdet med kvalitetsudvikling. På baggrund af vores erfaringer kan vi 
konstatere, at det er et arbejde, som aldrig stopper, og at der er behov for en agil proces baseret på 
dialog med de lokale brugere – inden for en bred vifte af brugergrupper (klinikere såvel som ikke-
klinikere) med meget forskellige opgaver, kontekst og ønsker. Det har man ikke mulighed for at gøre 
centralt fra. 
 
Desuden giver regionernes afrapportering i eget hus mulighed for, at 

 ledelse og klinik har adgang til de samme resultater ifm. dialog om kvaliteten 
 kvalitetsdata indgår i intern regional opfølgning på samme vis som f.eks. økonomidata 
 regionerne kan sikre relevant brugerstyring – og resultaterne kunne tilgås let uden brug af 

særlige links/brugernavne 
 
Ressourceeffektivitet 
Strategien nævner ressourceeffektivitet som et fokusområde, men det fremgår ikke som et delmål i 
figur 2 (s.13) i strategien. Det er vigtigt, hele tiden at optimere ressourceeffektiviteten af 
monitoreringen. Sammen med en skarp prioritering af ydelserne til de enkelte databaser er mere 
ressourceeffektivitet nøglerne til at skabe ’luft’ i RKKP til monitorering af flere sygdomsområder. 
 
Driftsikkerhed 
Strategien mangler helt fokus på driftsikkerheden i leverancerne af resultater og data til bl.a. 
regionerne. Driftsikkerhed er en forudsætning for at kunne bruge dataleverancerne fra RKKP i det 
datadrevne forbedringsarbejde i klinikken og som dialoggrundlag i driftsorganisationerne. 
Driftsikkerheden er derfor et centralt element i at løfte kerneopgaven. 

 
’Driftsikkerhed’ bør tilføjes som delmål i figur 2 (s.13). 
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Tværfaglighed 
Strategien omtaler ikke tværfaglighed. Det er imidlertid vigtigt at alle relevante faglige standarder for 
god kvalitet er repræsenteret i monitoreringen.  

 
’Tværfaglighed’ bør tilføjes som delmål i figur 2 (s.13). 
 
Databeskyttelse og -sikkerhed 
Strategien nævner databeskyttelse og -sikkerhed som et fokusområde, men det fremgår ikke som et 
delmål i figur 2 (s.13) i strategien. Emnet fylder rigtig meget i den generelle samfundsdebat og var 
også et væsentligt indspark på strategiprocessens workshops. Det bør derfor overvejes, at inkludere 
databeskyttelse og -sikkerhed som et selvstændigt delmål under det strategiske målområde ’Gode 
data’. 
 
Regionerne 
Det undrer os, at regionerne som organisatoriske enheder generelt fylder meget lidt i strategien. Der 
refereres nogle steder til udvalgte personalegrupper i regionerne – der refereres f.eks. til klinikere, 
ledelseslag, administratorer, forskere og medlemmer af styregrupperne. 
 
Derimod refereres stort set ikke til regionerne som de primære aktører på kvalitetsområdet (for 
sygehusenes vedkommende) de er. Som eksempel anføres på side 18 i strategien, at RKKP i 2019 vil 
have fokus på 1) Leverancer til de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper og til klinikere, 2) 
Harmonisering og effektivisering i RKKPs Videncenter og 3) Strategiske indsatsområder. Regionerne 
og leverancerne hertil nævnes ikke og snitfladen mellem RKKP og regionerne fremstår uklart. Der er 
behov for, at det tydeliggøres. 
 
 
KONKRET FORSLAG: 
 
Tilretning af strategiens delmål 
På baggrund af ovenstående bemærkninger vil vi fra Region Syddanmarks side konkret foreslå, at der 
sker en tilretning af strategiens delmål i figur (s.13) og af den tilhørende tekst. 
 
Strategiens delmål bør tilrettes af flere forskellige årsager: 
 

 strategien har ikke i sin nuværende form, men bør have fokus på driftsikkerhed, tværfaglighed 
og monitorering af alle relevante områder. Disse tre fokusområder bør derfor tilføjes som 
delmål. 

 
 der nævnes en række fokusområder i teksten i strategien, men disse fremgår ikke eksplicit af 

delmålene, hvilket de bør gøre. Det drejer sig om ressourceeffektivitet, gode indikatorer, 
tidstro data og databeskyttelse. 
 

 delmålet ’Minimal registrering’ bør bredes ud og omdøbes til ’Minimal belastning af klinikken’ 
 

 ’IT’ falder lidt udenfor som delmål. IT er et middel, men er ikke et (del-)mål i sig selv. ’IT’ bør 
derfor fjernes som delmål 

 
Konkret foreslår vi, at delmålene i strategien (specifikt figur 2 s. 13 og den tilhørende tekst) bliver 
følgende: 
 
Gode data 

 Prioriterede sygdomsområder 
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 Gode indikatorer 
 Datakvalitet 
 Tidstro data 
 Driftsikkerhed 
 Dokumentation og standardisering 
 Minimal belastning af klinikken 
 Ressourceeffektivitet 
 Databeskyttelse og -sikkerhed 

 
Nødvendig viden 

 Alle relevante sygdomsområder 
 Data fra hele patientforløbet 
 Oplysninger fra patienter/borgere 
 Tværfaglighed 

 
Læring og forbedring 

 Analyse og forskning 
 Videndeling 
 Udvikling 

 
 



 

  

 

Dansk Selskab for Patientsikkerheds hørings-
svar til RKKP-strategi  

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed takker for muligheden for at afgive svar til RKKP’s strategi.  

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed ser RKKP som en central aktør for at skabe bedre kvalitet, 

patientsikkerhed og sundhed for borgerne. Med udgangspunkt i de landsdækkende kliniske 

kvalitetsdatabaser skal RKKP til stadighed understøtte det danske sundhedsvæsen med det 

bedst mulige datagrundlag for at skabe den bedste kvalitet til gavn for borgerne. På denne 

måde er RKKP det første led i værdikæden af et skabe et lærende sundhedsvæsen, hvor de kli-

niske afdelinger handler på baggrund af det rette datagrundlag, som medvirker til at borgerne 

får den pleje og behandling, der virker bedst for den enkelte borger.  

 

I RKKP’s strategi står det beskrevet, at læring og forbedring er et af tre strategiske målområder 

for RKKP i den kommende strategiperiode fra 2019-2022. Ifølge strategien står der, at ”RKKP 

er forpligtet til at skabe synlighed om indsatser og resultater og bidrage til, at data og viden brin-

ges i spil og understøtter et lærende sundhedsvæsen”. Dansk Selskab for Patientsikkerhed  

støtter op om, at de data og den viden som RKKP er med til at genere skal understøtte et læ-

rende sundhedsvæsen.  

 

Det er Dansk Selskab for Patientsikkerheds opfattelse, at RKKP skal generere datagrundlaget 

for at læring og forbedring kan ske lokalt i sundhedsvæsenet. For Dansk Selskab for Patientsik-

kerhed er det hos driftsorganisationerne, at selve læringen og forbedringen skal ske. Det er så-

ledes selskabets opfattelse, at RKKP’s fokus skal være på fasen før selve læringen og forbed-

ringen.  

 

Da det er i implementeringen af viden, der sker kvalitetsbrist, er det også her, at læringen og 

forbedringen skal ske for sundhedsvæsenets frontlinjemedarbejdere. Her inkluderer læring og 

forbedring af processer og arbejdsgange et naturligt fokus på data genereret af RKKP, men det 

inkluderer også et fokus på organisatoriske forhold som kultur, ledelse og organisatoriske struk-

turer for at den rette viden kan implementeres i praksis. Det er efter selskabets opfattelse ikke 

RKKP’s opgave at involvere sig i selve implementeringen af viden i praksisser og arbejdsgange.  

 

På vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed  

 

Jens Reventlov 

Specialkonsulent 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed  

 

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

14. februar 

c/o Frederiksberg Hospital 

Vej 8, indgang 1, 1. sal 

Nordre Fasanvej 57 

2000 Frederiksberg 

 

T   +45 8282 8246 

E   info@patientsikkerhed.dk 

 

www.patientsikkerhed.dk 

 

14. februar 2019 
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Kære Faglig Kvalitet, 

 

Med henvisning til nedenstående mail dateret 21. december 2018 fremsendes hermed 
følgende svar på vegne af Bornholms Hospital. 

Det vedhæftede materiale giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

Tina Munch-Kure 

Direktionssekretær 

 

Bornholms Hospital 
Direktionen 

Ullasvej 8 · DK-3700 Rønne 

www.bornholmshospital.dk 

 

 

mailto:tina.munch-kure@regionh.dk
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RKKP 

Samlet høringssvar til RKKP strategi 2019-22 fra Region 

Midtjylland  
 

Overordnet 
Den åbne strategiproces med workshops mm. fortjener stor ros, og 
det er en dialog vi fra regionernes side meget gerne vil fortsætte. Vi 
er særligt optagede af, hvordan strategiens ambition om at sikre 
større anvendelighed af databaser/indikatorer til kvalitetsforbedring 
kan omsættes i det fremadrettede samarbejde mellem regioner og 
RKKP. 
 
RKKP får med strategien formuleret og uddybet vision, mission og 
værdier, og vi ser det som et godt skridt i retning af at få tydeliggjort 
RKKP's særlige kompetencer. Det kan med fordel tydeliggøres at en 
spidskompetence for RKKP er opbygning af indikatorer (frem for 
"blot" at indsamle data). 
 
Kerneopgaven må gerne fremgå i et særskilt afsnit. I strategien (s6) 
omtales kerneopgaven som kvalitetsudvikling: Vores kerneopgave er 

kvalitetsudvikling, men vi initierer, understøtter og indgår i forskning, 

når og hvor vi kan. Der er dog behov for at folde kerneopgaven mere 
konkret ud og sikre, at den i strategien får det rette fokus. Set fra 
regionernes perspektiv er kerneopgaven for RKKP at understøtte 
udviklingen af sundhedsvæsenet ved at: 

• formulere gode, relevante og valide indikatorer 
• sørge for sikker drift af databaserne 
• sikre tidstrohed af data 
• kommunikere og have fokus på brugerne (gennemsigtighed 

og hensigtsmæssig håndtering af henvendelser) 
 
De tre strategiske målområder gode data, nødvendig viden og læring 

og forbedring er velvalgte målområder og del-elementerne heri skal 
først og fremmest understøtte kerneopgaven. 
 
Datalevering 
Stabile og valide dataleverancer er grundlag for den 
kvalitetsudvikling der foregår på hospitalerne. Under RMs arbejde 
med vores Digitaliseringsstrategi er nuværende udfordringer med 

Dato 13.02.2019
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uddata blevet nævnt gentagne gange. Udfordringen er, at afdelingerne først ser data igen efter 
meget lang tid og derved mistes værdien i forhold til kvalitetsforbedringer. Strategien bør 
derfor konkret forholde sig til teknologier til og processer for dataopsamling og 
datatilbagegivelse og på hvilken måde det kan gøres smidigt. Vi ser meget frem til at kunne få 
leveret daglige data fra RKKP og ser det som en vigtig ambition.  
 
Som led heri er det meget vigtigt at komme i hus med standardiseringssporet og her-og-nu 
med LPR3 omlægningen.  
 
Indsamling af data 
Vi bemærker at figur 1 (s11) som viser datacyklus minder om PDSA cirklen. Helt på 
tilsvarende vis som i forbedringsmodellen kan indsamling af data ikke være det første skridt. 
Før der samles data bør der være formuleret et formål eller relevante kvalitetsparametre 
indenfor det konkrete område, der skal måles på. Vi savner mao. svar på de to første 
spørgsmål i forbedringsmodellen, som går forud for indsamling af data: Hvad ønsker vi at 
opnå? Hvordan ved vi at en forandring er en forbedring? Det nævnes i teksten at der tages 

afsæt i udvalgte problemstillinger men det kan godt tydeliggøres at indikatorformulering frem 
for dataindsamling er et primært formål/kommer først. 
 
Der er i strategiarbejdet behov for at RKKP forholder sig til om målsætningen for RKKP er at 
blive et vækstende datavarehus (med alt hvad det kræver af data-kompetencer) eller om 
fokus og kompetencer vedblivende skal blive på indikatorarbejdet (med hvad det kræver af 
særlige specialist kompetencer). Skal RKKP f.eks. kunne modtage data direkte fra regionernes 
EPJer i form af datadump som RKKP så selv skal kunne strukturere op? Såfremt regionerne 
fremadrettet skal levere EPJ data vil det være enklere for regionerne at aflevere et samlet 
dump end at skulle aflevere specifikke dataudtræk til bestemte indikatorer. Men det vil til 
gengæld stille helt andre krav til RKKPs datahåndtering og kendskab til EPJ-data. Der er behov 
for at bestyrelsen forholder sig til hvorvidt RKKP skal være et datavarehus i konkurrence med 
Staten og regionernes BI systemer eller om RKKPs opgave først og fremmest er en anden. 
 
Strategien foreslår at "Videncentret sætter standarder for dataindsamlingen, herunder for 
format og fremgangsmåde. Automatisk overførsel og genbrug af data skal minimere 
registreringsopgaven i klinikken." RM It vil kraftigt anbefale, at RKKP læner sig op ad 
internationale standarder f.eks. FHIR. 
 
Nødvendig viden om hele patientforløbet 
Vi er meget enige i ambitionen om at data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal dække hele 
patientforløbet og forskellige aspekter af behandlingen. Meget ønskværdigt at også RKKP 
insisterer på data fra kommuner, almen praksis og patienterne (PRO data) og dermed kan 
være en løftestang for ambitionen om et sammenhængende sundhedsvæsen.  
 
I forbindelse med ambitionerne om inklusion af data fra alle dele af sundhedsvæsenet bør det 
overvejes hvad det kommer til at betyde for RKKP som en fællesregional organisation. Er der 
andre parter i sundhedsvæsenet der med tiden bør bidrage til finansieringen af RKKP? På side 
11 nævnes, at RKKP er 'på jagt efter supplerende finansieringskilder'. Er der en sammenhæng 
her eller handler sidstnævnte snarere om finansiering af projekter, som ligger ved siden af 
kerneopgaven?  
 



 

Side 3

Innovation 
Strategien kunne med fordel omfatte et innovationsspor. RKKP kunne ud fra et IT-perspektiv 
være mere på forkant: f.eks. kan der arbejdes og afsøges nye veje med machine learning og 
AI. Ligesom RKKP bør forholde sig til anvendelsen af borgerproduceret data (livsstilsdata, 
f.eks. via FITbit og lign. wearables mv). Hos Sundhed.dk er der lignende overvejelser pt. 
Flere andre af de opgaver, der omtales i strategien kunne lægges ind i et innovationsspor, så 
det bliver tydeligere hvilke handlinger der knytter sig til kerneopgaverne og hvilke handlinger 
der har karakter af prøvehandling. Dette også for at tilgodese innovationsbehovet uden at det 
går ud over kerneydelserne. 
 
Fokus på kommunikation og brugersupport 
Fin målsætning om one-pagers der kan formidle resultaterne til et lidt bredere publikum. Det 
er en vigtig opgave at få bragt RKKP's viden mere i spil på en let forståelig måde. Vi er også 
glade for, at der sættes fokus på brugersupport med det nye samarbejdsforum. Det kunne 
formuleres mere konkret hvilke udfordringer samarbejdsforum skal hjælpe til at løse (lange 
svartider, entydig indgang til support samt bedre kommunikation omkring ændringer i 
databaser) og målsætningerne herfor. Det nye samarbejdsforum bliver i regionernes optik en 
meget vigtig katalysator for at RKKP i praksis kan understøtte hospitalernes kvalitetsarbejde. 
 
Ledelsesforankring 
Det synes ikke oplagt, at det er RKKP's opgave at sikre ledelsesforankring, som det beskrives 
på side 16. Vi er enige i at RKKP med dataleverancer på relevante indikatorer kan understøtte 
at ledelserne får håndtag til at tage fat, men det er fortsat op til regionerne at sørge for den 
nødvendige ledelsesmæssige forankring af kvalitetsarbejdet. 
 
Øvrige kommentarer 
Generelt er der steder hvor teksten bliver lidt indforstået. Forkortelser skal forklares, hvis 
strategien skal kunne læses af den brede offentlighed. F.eks. begreber som PRO, real world 
data, frontlinje. Forklar også gerne forskellen mellem den bedste og faktiske kvalitet (s4). 
 
På side 6, nævnes det, at der er behov for at skære aktiviteter fra. Er dette vigtigt at fastslå i 
en strategi? I så fald skal det beskrives hvilke opgaver der skal skæres fra, og efter hvilken 
proces. Vores forslag vil i stedet være at udelade sætningen. 
 
Det er fint med nye principper for prioritering af databaser og det bør fremgå, at der også her 
sikres en faglig forankring ift. en ny model for prioritering af databaser. Og at RKKP bevarer 
den brede faglige høring på oprettelse og nedlæggelse af databaser.  
 
Nationale lærings- og kvalitetsteams nævnes i strategien. Da det er en forbedringsaktivitet 
som regionerne allokerer mange ressourcer til kunne det fremgå som en tydeligere prioritet for 
RKKP at understøtte. 
 
Slutteligt falder det i øjnene at regionerne som enheder fylder meget lidt i strategien. Der er 
behov for at tydeliggøre forholdet og samarbejdsflader mellem RKKP og regionerne. RKKP bør i 
strategiarbejdet og i det daglige virke ikke opfatte klinikere, styregruppemedlemmer, forskere, 
administratorer og ledere fra regionerne som uafhængige interessenter. 
 



Høringssvar 34 

Fra: Louise Schou Rasmussen 
Sendt: 13. februar 2019 11:21 

Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) 
Emne: 34 SV: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019  

 

Kære Modtager 

 

Mange tak for at sende strategien i høring på sygehusene. Strategien har nu været i høring hos 
sygehusledelsen, afdelingsledelserne og  relevante RKKP-nøglepersoner på Næstved, Slagelse og Ringsted 
sygehuse. Der er enighed om, at det er en flot strategi. Vi takker for den gode service, som vi næsten altid 
får og vi ser frem til et forsat godt samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Louise Schou Rasmussen  

Planlægningskonsulent og RKKP-sygehuskontaktperson 

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 

Planlægning, Data og Klinisk IT 

Ingemannsvej 18 

4200 Slagelse 

www.regionsjaelland.dk 
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Kære RKKP 
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Vi er i KKR Hovedstaden administrativt kommet frem til følgende bemærkninger til strategien: 

 

1.       Det er svært at give konkrete bemærkninger, fordi strategien er meget målrettet kvalitetsarbejdet i 
forhold til regionernes kliniske databaser.  
 

2.       Kommunerne er kort nævnt på side 8 som medindberetter til en fælles database, uden at det er 
nærmere specificeret hvordan.  

 

3.       God og ensartet datakvalitet er dog vigtigt og vi kan bakke op om de strategiske mål og delmål. 
Især det strategiske målområde ”Nødvendig Viden”, hvor det fremgår at der er et udtalt behov for 
at supplere med data fra almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen. 

 

4.       RKKP er en relativt ukendt aktør og arbejdet bør overvejes udbredt mere systematisk til udvalgte 
målgrupper, som foreslået.   

 

5.       KKR Hovedstaden bakker op om at samarbejde om udvikling af data og evidens. Herunder specielt 
mulighed for at dele og genbruge data på tværs af systemer og sektorer.  Den kommunale rolle skal 
defineres yderligere, herunder output af dataindsamling og sammenhængen med Det Nære 
Sundhedsvæsen. 

 

   

 

 

 

 



 
 
 
 
Til RKKP 
 
Sendt via e-mail fagligkvalitet@rkkp.dk  
 
 
 
 
 
 
 

DSAM’s høringssvar vedrørende 

Viden til et bedre sundhedsvæsen. RKKP - Strategi 2019-2022 

 

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) takker for muligheden for at kommentere 
på ovenstående høringsudkast.  

 
RKKP ønsker med strategien at udstikke retningslinjer for, hvordan RKKP de kommen-
de tre år kan forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet ud-
vikling af sundhedsvæsenet samt, at indsatsen skal være national og understøtte 
tværfaglig konsensus om, hvad der er ’god kvalitet’. Disse formål kan DSAM støtte. 
DSAM finder det meget vigtigt, at der i strategiens endelige udformning bliver taget 
hensyn til, at almen praksis på flere måder adskiller sig væsentligt fra sygehusvæsnet, 
især med hensyn til patientgruppers heterogenitet, kompleksitet (multisygdom kræ-
ver personcentrering) og compliance (populationsomsorg fordres). Det må også tages 
i betragtning, at almen praksis står overfor at skulle overtage en del af sygehusenes 
ambulatorievirksomhed. 
 

Nærværende høringssvar vil fokusere på to områder: 

1. Hvordan DSAM kan bidrage til at understøtte ovenfor nævnte formål 
2. Patientinvolvering og -centrering. 

Indledningsvis ønsker DSAM at adressere de forhold, som indenfor kvalitetsområdet 
karakteriserer almen praksis i det samlede sundhedsvæsen. 

 
I almen praksis bygger læge/patient relationen på fortrolighedsbaseret tillid, oftest 
forankret i et mange årigt kendskab, hvor lægen har et kendskab til såvel personen 

Den 13. februar 2019 
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som dennes situation (f.eks. tidligere sygdomsforhold, mestringskompetencer, til-
knytning til arbejdsmarkedet, socialt netværk). Denne læge/patient relation over tid 
(relationel kontinuitet) er en væsentlig baggrund for, at almen praksis kan løfte opga-
ven som rationel udreder og behandler samt som henviser af patienter til udredning 
hos speciallæger i praksis og på sygehusene. Relationen og kontinuiteten i almen 
praksis er fundamentet for en person- og patientcentreret indsats, som er vist at væ-
re effektiv i forhold til morbiditet, indlæggelsesfrekvens og dødelighed. Ofte er der 
tale om en prioriteringsindsats sammen med patienten snarere end sygdomsspecifik-
ke forløb i almen praksis, hvor en monofaglig tilgang sjældent slår til.  
 
Når behandlingsindsatsen for patientgrupper flytter ud til almen praksis, er det også 
udtryk for en politisk prioritering af en personcentreret og mere holistisk indsats, 
snarere end et ønske om optimering af enkeltsygdomsbehandlingen. Multimorbiditet 
og polyfarmaci anerkendes bredt som fremtidige udfordringer for sundhedsvæsenet. 
Der er mere end nogensinde brug for at revitalisere den oprindelige betydning af 
evidensbaseret medicin (syntese af relevant ekstern evidens, klinisk skøn, patientens 
situation og præferencer) i almen praksis. Det giver sjældent mening at måle almen 
praksis på parametre, der er udviklet monofagligt til ambulatorie-området. Det vil 
derfor være nødvendigt at udvikle parametre, som er meningsfulde i almen praksis 
og ikke automatisk overføre de, som allerede er udviklet til andre settings. 

 

1. Hvordan DSAM kan bidrage til at understøtte ovenfor nævnte formål 

Som de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab vil DSAM prioritere resurser 
til at indgå i RKKP i baggrunds- og styregrupper, når formålet er direkte relevant for 
almen praksis. I afklaring og vurdering af denne relevans forventer DSAM, at RKKP 
ved hver anmodning til almen praksis om at bidrage til baggrunds- og styregrupper, 
vedlægger en beskrivelse af: 

• Formålet med databasen 
• ICPC-diagnose som anmodningen relaterer sig til 
• Incidensen af patienter der følges med denne ICPC-diagnose i almen praksis 
• På hvilke områder den konkrete dataindsamling forventes at øge kvaliteten 

af patientbehandlingen i almen praksis og på tværs af sektorer 
• Hvordan den forventede øgning af kvaliteten evalueres 
• De på forhånd fastlagte parametre for evalueringen. 

 

2. Patientinvolvering og -centrering 

DSAM påskønner, at RKKP ønsker at opprioritere patientinvolveringen og -centrerin-
gen i sit arbejde og finder samtidig, at den gennemsigtighed, som er et nøgleord i 
RKKP’s udkast til strategi også kommer til at omfatte patienterne. DSAM mener, at 
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det grundlæggende udgangspunkt for patientinvolvering og -centrering i RKKP's kvali-
tetsarbejde er, at 

• patienten har givet et informeret samtykke til, at deres praktiserende læge 
videregiver data, som de har delt med lægen, og at formålene er velbeskrev-
ne (behandling hhv. forskning) 

• patienten har ret til løbende indsigt/gennemsigtighed i hvad deres helbreds-
oplysninger bruges til 

• patienten til en hver tid har ret til at blive glemt dvs. udgå af dataindsam-
lingen og at data derefter slettes, som patienten har ret til ifølge EU's Data-
beskyttelsesforordning.  

Der findes flere samtykke-modeller, som i en digital tidsalder vil kunne gennemføres 
smidigt. 

Alle de almenmedicinske organisationer og videnskabelige selskaber i Norden frem-
satte i august 2018 en fælles udtalelse, hvor det betones, at hensynet til beskyttelse 
af fortroligheden i mødet mellem læge og patient altid kommer foran andre hensyn, 
som f.eks. indsamling og deling af data. Med udtalelsen ønsker nordiske læger at sik-
re fortroligheden i mødet mellem læge og patient i en tid, hvor enhver aktivitet affø-
der, at der skal genereres og altså i tiltagende omfang deles data om personen, og 
samtidig at sikre valide data med overordnet samtykke til forskning fra patienten. Der 
er også nordisk enighed om, at datadeling skal ske på baggrund af et samtykke fra 
patienten. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
     

Anders Beich Annette Houmand 
Formand, DSAM Bestyrelsesmedlem, DSAM 
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Høring, bestyrelsen RKKP's strategi 2019-2022, Målsætninger og Handlingsplan 2019 og Målsætninger 

og driverdiagrammer 2019-2022  

Mailhøring, 21.12.2018-14.02.2018 

Høringsfrist 14. februar 2019 kl. 16.00 

Høringspart Angiv person(er) bag svaret: Danske Regioner v. Erik Jylling (bestyrelsesmedlem) 

Høringssvar ift. RKKP's 

strategi 2019-2022 

Angiv høringssvar 

Helt overoverordnet er det samlede materiale flot og dækkende både set med so-

matikken og psykiatriens øjne. Det bliver en god køreplan for RKKP og der er fine 

målsætninger. Hvis man skal være kritisk på den generelle bane synes strategien 

måske ikke ambitiøs nok. Men retningen og prioriteringen af målområder er rigtig. 

Titlen på strategien kan overvejes ændret til ”Et vidensfundament for at fremme 

sundheden i Danmark.” Således vil det måske tydeliggøres, at praksissektoren og 

kommunerne skal omfavnes i RKKP’s strategiarbejde. 

Herunder kommer et antal mere konkrete bemærkninger i ikke prioriteret orden. 

Først nogle generelle – herefter mere specifikke bemærkninger: 

1) Målgrupperne kan med fordel skrives mere frem og ind i den strategiske 

målsætning. Således at klinikerne, kommuner, praksissektoren og måske 

endda borgerne kan se, hvad RKKP kommer til at betyde for dem.  

2) Strategien må gerne koble sine mål endnu mere mod den transformation 

som sundhedssektoren er i gang med - og hvor brug af data er en helt nød-

vendig grundingrediens for at kunne forbedre forebyggelse, diagnostik og 

behandling. 
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3) Generelt ser vi gerne at en ambition om øget fokus på at indbygge data om 

”effekt”/”outcome” i databaserne fremgår direkte af strategi og målsætnin-

ger. En ambition om, at data skal kunne anvendes til opfølgning på effekt 

kan godt kan læses frem med god vilje, men vi ser gerne, at det fremgår ek-

splicit – dvs. ved at indskrive enten betegnelsen ”effekt” eller ”outcome” i 

strategien, hvor det er relevant.  Se mere under kommentarer til handlings-

plan. 

4) RKKP er specifikt nævnt i den nationale strategi for personlig medicin ”Per-

sonlig medicin til gavn for patienterne” (2016). Vi tænker at det vil være 

klogt at nævne denne rolle, for eksempel i afsnittet om læring og forbedring 

(s. 16). Herunder at der vil ske en fortsat konsolidering af RKKP til understøt-

telse af strategien for personlig medicin, hvor RKKP-strategien 2019-2022 er 

første mulige grundsten.  

Mere tekstnære kommentarer: 

1) Det bør nævnes at Danske Regioner også er medlem af RKKP bestyrelsen, 

ligesom det kan ekspliciteres at alle fem sundhedsdirektører er medlem 

(s.8). 

2) Vi foreslår, at der står ”samspillet med patienten” frem for inddragelse af 

patienten (f.eks. s. 9). 
 

Høringssvar ift. hand-

lingsplan/målsætnin-

ger/ 

driverdiagrammer 

Angiv høringssvar 

Bemærkninger til ’Målsætninger og handlingsplan RKKP 2019’  

A. Gode data 

• En indsats i 2019 omkring gode data i akutdatabasen er oplagt. Akutdataba-
sen er hvert år et tema i de årlige økonomiforhandlinger. I den seneste rap-
port fra Akutdatabasen fremgår det, at styregruppen har besluttet, at revi-
dere indikatorsættet i 2019.  

• Der skrives: ”Ved udgangen af 2019 er daglig dataleverance testet på 5 da-

tabaser.” Det lyder umiddelbart lidt uambitiøst, at der kun er tale om test, 

og ikke endelig daglig datalevering til de 5 databaser i 2019. Endelig er der 

nysgerrighed på hvilke 5 databaser der vælges. Her kunne vi godt tænke os, 

at de databaser, som speciallægerne og almen praksis indberetter til er med 

(for eksempel DiaBasen og NMSC-databasen). 

 

B. Nødvendig Viden 

s. 7) ”Ved udgangen af 2019... 

– er indberetning af data fra almen praksis etableret for diabetes og KOL og påbe-

gyndt for Databasen for Astma i Danmark, Dansk Hjertesvigtdatabase, Dansk De-

pressionsdatabase og Atrieflimren i Danmark. Data afrapporteres til relevante parter 

i aggregeret form i RKKPs afrapporteringsportal, bl.a. på baggrund af dialog med 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om afrapportering til den enkelte praksis” 
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og   

s.10 ”10. fortsætte proces omkring genetablering af data fra almen praksis: 

– Dansk Voksen Diabetes Database: årsrapport, der udgives i 2019, skal indeholde 

data fra almen praksis 

– Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: databasen skal modtage data 

fra almen praksis fra starten af 2019 

– Databasen for Astma i Danmark, Dansk Hjertesvigtdatabase, Dansk Depressions-

database, Atrieflimren i Danmark: faglig definition af indhold, der skal modtages fra 

almen praksis skal afsluttes og indberetning påbegyndes 

– Data vil ved modtagelse blive sat op i de Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporte-

ringsmodel (KKA) og afrapporteres i aggregeret form i RKKPs afrapporteringsportal 

til relevante parter. RKKP deltager i dialog med PLO om afrapportering til de enkelte 

praksis – hvis RKKPs nuværende afrapporteringsportal skal anvendes, vil den blive 

udviklet mhp. håndtering af brugerstyring”. 

 

Vores bemærkninger til ovenstående:  

Ifølge den oprindelige milepælsplan, der fremgår af forhandlingsaftalen mellem 

RLTN og PLO fra september 2017 (OK18) skulle genopretning af dataindberetninger 

være etableret for både KOL og diabetes (del 1) på nuværende tidspunkt. Det 

samme gør sig for gældende for planens del 2 vedrørende områderne hjerte, atrie-

flimren, astma samt stress, angst og depression. Milepælsplanen har stor (politisk) 

bevågenhed og er højtprioriteret. På denne baggrund så vi meget gerne, at målsæt-

ningen blev konkret samt, at det fremstår tydeligt, at RKKP prioriterer ressourcer til 

dette i 2019. 

 

C. Vedrørende Læring og forbedring 

 s.11 punkt 18: Punktet kunne med fordel udfoldes til ”Beskrive ydelser under RKKPs 

forskerservice, herunder snitflade til regionale datastøttecentre. Desuden beskrives 

og udvikles en fælles ansøgningsportal sammen med Regionernes Bio- og Genom-

Bank (RBGB) til brug af data til forskning”. 

s. 11 punkt 26: Punktet er lidt ukonkret. Det kunne med fordel indskrives, at RKKP 

prioriterer at levere data til igangværende LKT-teams. 

 s.11: Det kan overvejes at indskrive aftalen om et tættere samarbejde mellem regi-

onernes ledelser og RKKP. Således besluttede sundhedsdirektørkredsen i november 

2018, at RKKP Videncenter – ved behov – skal løfte data fra konkrete kræftområder 

ind i sundhedsdirektørkredsen. Dette skal ske i tilfælde, hvor RKKP/styregrupperne 

er bekendt med regionale forskelle, der vurderes at kræve en ledelsesmæssig drøf-

telse af konkrete forbedringstiltag. 



    

4 
 

 

 

 Bemærkninger til målsætninger og driverdiagrammer 2019-2022: 

• Det er positivt, at strategien indeholder en målsætning om, at ”Data i de kli-
niske kvalitetsdatabaser skal dække hele patientforløbet og forskellige 
aspekter af behandlingen”, inkl. almen praksis og kommune (side 7). Her 
ville vi se positivt på en tilføjelse, hvor det gøres eksplicit, at data skal kunne 
bruges til at følge op på ”effekt” eller ”outcome” fra et patientperspektiv.   

• Vi foreslår, at der fortsat er fokus på at rydde op i de databaser, der er me-
get forskningsorienterede i deres indikatorvalg, så antallet af indikatorer be-
grænses. 

• Det vil være positivt, hvis RKKP kunne pege på konkrete behandlingsområ-
der udover KOL og hjerterehabilitering, hvor de frem til 2022 vil arbejde på 
at få data fra kommuner. Dette kunne bidrage til at kvalificere udarbejdelse 
af drejebogen for kommunernes deltagelse i RKKP med flere virkeligheds-
nære erfaringer (jf. delmålet om ”Data for hele forløbet” (s.7)). 

• Det er positivt, at RKKP vil opprioritere anvendelsen af PRO og inddragelsen 
af patienterne i styregrupper under databaserne. Der kan henvises til positiv 
erfaring med involvering af patienter ved udvælgelse af mål for kvalitet (ef-
fekt) fra det tværregionale projekt om værdibaseret sundhed.  

 

  

  

  

Høringssvar sendes til fagligkvalitet@rkkp.dk 
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Høring, fagligt råd RKKP's strategi 2019-2022, Målsætninger og Handlingsplan 2019 og 

Målsætninger og driverdiagrammer 2019-2022  

Mailhøring, 21.12.2018-14.02.2018 

Høringsfrist 14. februar 2019 kl. 16.00 

Høringspart Region Hovedstadens regionale tovholdere 

Høringssvar ift. 

RKKP's strategi 

2019-2022 

Høringssvar omhandlende RKKP Strategi 2019-2022, Viden til et 

bedre sundhedsvæsen 

 

Udarbejdelser af RKKP Strategi 2019-2022, Viden til et bedre 

sundhedsvæsen, inklusiv ”RKKP målsætninger og handlingsplan 2019”, 

samt ” ”RKKP målsætninger og driverdiagrammer 2019-2022” ser Region 

Hovedstaden positivt på og er overordnede enige om det faglige indhold.  

 

Målgruppe (side 4, afsnit: Hele patientforløbet) 

 

 Målgruppen syntes at være en bred gruppe af aktører i både den 

primære- og sekundære sektor, samt udvalgte ekspertgrupper. Det 

bør præciseres, at fokus er hele forløbet på tværs mellem de 

primære aktører: 

 Kommuner 

 Praksis (inkl. speciallægepraksis)   

 Hospitalerne.  

Det bør overvejes at udvikle særlige forløbsindikatorer, der kan beskrive 

kvaliteten i overgangene (og hermed virke som incitament til at optimere 

disse). 

 

Ift. RKKP`s strategi 2019-2022 anbefales at:  

 Layoutet forkortes væsentligt og kun indeholder strategi, visioner 

og mission og værdier i en kort beskrives på maksimalt en A 4 

side. Hvis ønske om dels ”Målsætninger og handlingsplan 2019”, 

samt ”Målsætninger og driverdiagrammer 2019-2022”, at disse to 

nuværende dokumenter vedlægges som bilag.  

 

 Det Nationale Kvalitetsprogram bliver ikke nævnt. Der bør tages 

afsæt i dette i udarbejdelse af ”RKKP Strategien 2019-2022, Viden 

til et bedre Sundhedsvæsen”. 

 

 Vi opfatter ”RKKP Strategien 2019-2022, Viden til et bedre 

Sundhedsvæsen” er mere målrettet den sekundære sektor, og at 

den primære sektor ikke er tydelig medtænkt, som yderligere er 

aktualiseret af Regeringens sundhedsreform. Vi anbefaler derfor at 

kommunerne medtænkes i højere grad. 

 

 Der bliver nævnt begreber og metoder som f.eks. ” det lærende 

sundhedsvæsen” (side 4) og ”real-world-data” (side 6) og 



(Datacyklus side 10). Der er ingen genkendelighed med de 

anvendte begreber og metoder fra andet litteratur om 

forbedringsarbejde. 

  

 Lærings- og Kvalitetsteam nævnes kort. Deres afhængighed af - og 

afrapportering af data kunne med fordel nævnes. 

 

 RKKP´s og dermed databasernes rolle ift. ’Personlig medicin’ bør 

præciseres og konkretiseres. Det er svært at se nøjagtig, hvor 

RKKP ser sig selv placeret (og dermed svært for høringsparterne at 

tage stilling til dette centrale område). 

 

 

Høringssvar ift. 

handlingsplan 2019 

og målsætninger 

2022 

Ift. handlingsplan 2019 og målsætninger 2022 anbefales at:  

 Se venligst ovenstående punkter ift. RKKP`s strategi 2019-2022 

 

 Målsætninger for 2019 er på nuværende tidspunkt beskrevet i to 

forskellige dokumenter. For det første bør målsætninger for 2019, 

bør kun beskrives en gang i et dokument, da det ellers bliver svært 

at vide, hvad man skal forholde sig til. De to særskilte dokumenter 

kunne med fordel samles til et kort og præcist dokument.  

 

  

  

  

  

  

  

  

Høringssvar sendes til fagligkvalitet@rkkp.dk 
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Høringssvar vedr. Viden til et bedre sundhedsvæsen – RKKP 
strategi 2019 – 2022 
 

Sundheds- og Ældreministeriet skal indledningsvist kvittere for muligheden for at 

afgive bemærkninger til RKKPs udkast til strategi for 2019 – 2022. Vi har med stor 

interesse læst udkastet og har en række bemærkninger, som vi håber kan bidrage i 

det videre strategiarbejde.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet finder det meget positivt og ambitiøst, at RKKP i 

udkastet til strategien vil arbejde med tre strategiske målområder: Gode data, 

Nødvendig viden samt Læring & viden. Det fremgår, at RKKP med de tre strategiske 

målområder vil prioritere løft af datakvaliteten på flere parametre, udbygning af 

kvalitetsdatabaser således patientforløb ikke afgrænses organisatorisk og endelig 

brugernes anvendelse, så resultater bedst muligt omsættes til kvalitetsarbejde og -

forbedring.  

 

RKKPs prioritering af God data som strategisk målområde ligger i forlængelse af 

øvrige tiltag på sundhedsdataområdet. Sundheds- og Ældreministeriet finder det 

meget positivt, at der i strategiudkastet er fokus på datakomplethed og validitet samt 

dokumentation og standardisering. Ligesom vi også noterer, at det er et særligt fokus 

på tidstro data og en digital transformation, så dataindsamling og -kobling fremover 

over understøttes bedre. Dette ikke mindst i lyset af de potentialer og muligheder, 

der følger af implementeringen af LPR3.  

 

Der lægges i strategiudspillet med det strategiske mål Nødvendig viden op til en 

udvidelse af databaserne med data fra især almen praksis og det kommunale 

sundhedsvæsen. Dette vurderer Sundheds- og Ældreministeriet kan bidrage positivt 

til at skabe større kvalitet og sammenhæng i patientforløb. Henset til udviklingen af 

det nære sundhedsvæsen vil udvidelsen med data fra primærsektoren i stigende grad 

være relevant i et kvalitetsudviklingsperspektiv. Integrationen af PRO-data vurderes 

tilsvarende at kunne bidrage med et relevant brugbart perspektiv på 

kvalitetsudviklingen. 

 

Med det tredje og sidste strategiske mål Læring og forbedring prioriteres åbenhed og 

synlighed om indsatser og resultater. Det er positivt, at RKKP vil øge kendskabet til 

brugernes behov og målrette kommunikation og skabe større gennemsigtighed med 

henblik på, at data i videre udstrækning anvendes og kan bidrage til 

kvalitetsudviklingen.  

 

Strategien er ambitiøs og adresserer i delmålene en række relevante og presserende 

udfordringer i forhold til at skabe en højere kvalitet og ensartethed samt bredere og 

bedre anvendelighed af kvalitetsdatabaserne. Der er en stor og omfattende opgave 
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Side 2 

med fastlæggelse af årlige mål og udarbejdelse af handlingsplaner. Sundheds- og 

Ældreministeriet vil med interesse følge det videre arbejde.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet vil anbefale, at RKKP i forbindelse med udmøntningen 

af strategien indgår en tæt dialog med Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante 

parter om igangværende og planlagte initiativer, således der ikke opbygges 

parallelsystemer og -registreringer.   

 

 

Med venlig hilsen  

 

Christian Hejlesen 

 

 

Christian Hejlesen 



 
 

Høringssvar, feb. 2019, DMCG.dk  Side 1 

 

Til RKKP 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkast til den nye strategi Viden til et bedre sundhedsvæsen – RKKP 

strategi 2019-2022. 

  

DMCG.dk har, som en integreret del af RKKP, en særlig interesse i, at RKKP sætter en tydelig kurs med en 

klar ambition om, at støtte forskning og udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet og vil gerne overordnet 

kongratulere med det aktuelle udkast.  

DMCG.dk's interesser har særligt fokus på at fremme kræftbehandlingen i Danmark, herunder særligt på 

1.   At bidrage til udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede, nationale kliniske retningslinjer for 

patientforløbet, fra diagnostik og behandling til opfølgning og rehabilitering 

2.   Udarbejdelse og vedligeholdelse af nationale kliniske kvalitets‐ og forskningsdatabaser til monitorering 

samt indsamling af data/evidens til de kliniske retningslinjer, samt gennemførsel af og deltagelse i 

lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller 

3.   Koordinering og støtte af klinisk kræftforskning og samarbejdet med den laboratoriebaserede forskning 

og arbejdet med biobanker 

4.  Grundlaget for den høje kvalitet af danske databaser, der er baseret på check af korrekte og 

fyldestgørende informationer 

  

I forlængelse heraf har vi flg. kommentarer til RKKP strategien: 

  

Ad 1 

Retningslinjearbejdet er nævnt enkelte steder i RKKP strategien.  

Vi er bevidste om, at retningslinjearbejdet i RKKP aktuelt kun omfatter kræftområdet, men det fremgår ikke 

tydeligt, hvordan koblingen mellem retningslinjer og databasedrift er tænkt – og hvad ambitionen er i den 

4-års periode strategien omfatter. 

  

Ad 2 

Databasedriften udgør kernen i DMCG.dk's arbejde. For at databaserne kan anvendes til den kliniske 

kvalitetsudvikling, er der behov for valide, tidstro data indsamlet med et minimum af klinisk belastning. 

Relevant analyse og fortolkning af data i en klinisk kontekst fordrer endvidere, at der er let og hurtig adgang 

til databasernes indhold – især for medlemmer af databasernes styregrupper.  

I de senere år har vi haft en oplevelse af, at adgangen til og brugen af data er blevet besværliggjort – dels af 

eksterne faktorer (lovgivning, centrale beslutninger vedr. sundhedsdata etc.), men også af RKKP-specifikke 

faktorer som f.eks. ressourceknaphed i relation til overflytning til nyt databasemiljø.  

Vi læser i strategien en fælles ambition om at optimere dette, dels ved konkrete handlinger i RKKP og dels 

ved påvirkning af omverdenen. Vi kan dog mærke, at tålmodigheden er ved at være sparsom og ildsjælene i 

arbejdet i fare for at brænde ud. Tiden er derfor en vigtig faktor, og vi ser frem til realisering af, at fokus kan 

rettes mere mod det faglige indhold og forbedringsmulighederne, og mindre på administrative og tekniske 

forhindringer. 
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Data bør tilstræbes mere attraktive i hverdagsanvendelsen, hvilket gælder for såvel klinikerne som den 

kliniske ledelse. Kendskabet til data er i begge grupper typisk indskrænket til årsrapporteringerne og 

dermed grundlæggende uden den nødvendige aktualitet. 

 

Det er ligeledes af meget stor vigtighed, at de fremtidige datakilder vil indbefatte specifikke data fra de 

billeddannende specialer samt laboratoriedata. Sidstnævnte er indenfor enkelte store cancersygdomme, 

som f.eks. prostatacancer helt afgørende for etablering af meningsfulde kvalitetsindikatorer. 

  

Øget opfølgning på de udfordringer, der konstateres i årsrapporterne, har en særlig opmærksomhed i 

DMCG.dk. Noget kan håndteres internt i grupperne og i det kliniske miljø, mens der andre gange er behov 

for opbakning og beslutning på ledelsesniveau.  

Det håber vi RKKP vil bidrage til at understøtte i fremtiden. 

  

Patientrapporterede oplysninger er anført som et selvstændigt delmål i strategien. Det bifalder vi – 

samtidig med, at vi efterlyser en bedre understøttelse af indsamling og anvendelse af PRO-data, som 

udover et visitations- og dialogredskab givetvis vil komme til at udgøre rygraden i en overordnet 

kvalitetssikring samt videns opsamling på tværs af sektorer samt langtidsopfølgning af kræft overlevere.  

  

Generelt savner vi i analysearbejdet et bedre kendskab til 'baggrundsbefolkningen' med mulighed for 

subgruppering på regionsniveau; vi har stort kendskab til de syge, men manglende kendskab til de raske. 

Anvendes 'den nationale baggrundsbefolkning' medfører det risiko for fejlfortolkning. 

  

Ad 3 

Vi ser gerne, at kvalitetsudvikling og forskning samtænkes i højere grad end det er tilfældet i dag. Det må 

være i patienternes interesse, at der kommer mest mulig viden ud af de indsamlede data, og ofte sker 

forskning og udvikling i et samspil i relation til databaserne.  

Det vil være ønskeligt om RKKP arbejder aktivt for at lovgivningen tilpasses, så disse muligheder kan 

udnyttes i højere grad end det er tilfældet i dag. 

 

Ad 4 

Kvaliteten af kvalitetsdatabaser bygger i høj grad på et kontinuerligt check af, at informationerne er 

korrekte og fyldestgørende. Dette sker ikke gennem den almindelige indsamling af data, men typisk i 

forbindelse med anvendelsen, især i forskningssituationer. Det klassiske eksempel herpå er det Danske 

Cancerregister, som i mange år blev drevet af Kræftens Bekæmpelse, og som, gennem en stadig verifikation 

af data i forbindelse med forskningsaktiviteter, udviklede sig til verdens bedste og mest akkurate.  

En udvikling som forsvandt da registeret kom på andre hænder og blev ’algoritmegenereret’. 

Kvalitet kræver nemlig kontinuerlige check og korrektioner. Enhver der arbejder med data ved hvor mange 

fejl der findes og hvor lidt de bliver rettet, så selv om man ved der er fejl, så bliver de gentaget ved næste 

dataudtræk.  

Vi har i Danmark nogle enestående forhold for at indsamle nationale data. Disse data er etableret på 

baggrund af et ensartet sundhedsvæsen, med behandlinger som bygger på nationale retningslinjer. Vi har 

ligeledes en stor forskningsaktivitet knyttet hertil.  

http://dmcg.dk/
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Grundlaget for den høje kvalitet af danske databaser er det kontinuerlige kvalitetscheck af data med deraf 

følgende opdatering og korrektion af databasen. Det finder sted i såvel mindre som større databaser (som 

eksemplet med kræftregisteret), men forudsætter adgang til data med mulighed for korrektion.  

 

Paradokset i Danmark er, at vi har data og vi har (teknisk) mulighed for at tilgå dem elektronisk, men enten 

må vi ikke, eller også er adgangen bureaukratisk besværliggjort. Det kommer mest til udtryk for nationale 

databaser, som ofte styres fra et enkelt sted i landet, men hvor adgangen til data f.eks. er regional, dvs. at 

man ikke kan sidde i Aarhus og se på data fra Næstved, man skal fysisk være inden for den aktuelle 

regionsgrænse (og derinde have dataadgang) få at få adgang til data. Dertil kommer, at adgangen til hvilke 

data man må forfølge også er besværliggjort.  

I kræftdatabaserne har man heller ikke mulighed for at undersøge f.eks. dødsårsager eller 

langtidsbivirkninger fordi patienterne ikke må følges livslangt – selvom senbivirkningerne opstår efter 10-30 

år. Vores dødsårsagsregistrering er derfor tvivlsom - ikke hvis man er død af kræft - men hvis der har været 

sene bivirkninger. Disse oplysninger kan kun nyttiggøres hvis man kender dem og kan knytte dem til den 

enkelte patients behandling mange år tilbage. 

Den 28. februar 2019 indvier vi DCPT - Det Danske Center for Partikelterapi – som er den største medico-

tekniske investering i dansk historie, og som er rettet mod at undgå (sen)bivirkninger til stråleterapi; derfor 

er det især børn man vil behandle. Samtidig med at vi fokuserer på at undgå senfølger, forhindres vi i at 

registrere og undersøge dem i databaserne – kan nogen se logikken heri? – patienterne kan næppe. 

Derfor, for at sikre forsat kvalitet i kvalitetsdatabaserne, skal der være kontinuerlig forskning i databaserne 

– og deraf følgende korrektion af fejl. Det er imperativt, at en sådan forskning skal fremmes og 

bureaukratisk lettes, og ikke næsten umuliggøres som nu. Forskning er databasernes største 

kvalitetshjælper og skal inddrages og muliggøres i maksimalt omfang. Vi, danske kliniske kræftforskere, vil 

gerne hjælpe dertil, men vores arbejde skal være muligt, og det er det næsten ikke længere. Vi ønsker at 

der arbejdes på, at lave dette om til det bedre.   

  

DMCG.dk har netop påbegyndt et visionsarbejde. Det vil være oplagt, at dette flugter med det strategiske 

arbejde i RKKP – at vi i højere grad udnytter muligheden for synergi i forhold til optimering af databaser, 

retningslinjer og forskning og anvendelse af den hertil relaterede viden.  

Vi håber derfor på en fortsat god og konstruktiv dialog med RKKP om vores fælles arbejde. 

  

På vegne af DMCG.dk 

Michael Borre, formand 
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Høringssvar 41 (formidlet i mail fra LVS) 

 

Dansk Oftalmologisk Selskab:  

Dansk Oftalmogisk Selsskab mener, at RKKP skal interessere sig for ALLE nationale databaser, 

som kræves af Sundhedsstyrelsen for at opretholde de højt specialiserede funktioner. Vi er i 

øjenfaget kommet i klemme fordi man har vedtaget ikke at bruge ressourcer på små 

databaser, som f.eks. til katarakt og glaukom hos børn. Det er bestemt af de centrale 

sundhedsmyndigheder, at vi skal centralisere og monitorere behandlingen af disse sjældne 

sygdomme. Det er derfor utilfredsstillende at RKKP ikke investerer tid og kræfter i dette. 

 

 

Høringssvar 42 (formidlet i mail fra LVS) 

Dansk Ortopædisk Selskab: 

Overordnet finder vi at vedhæftede er et grundigt gennemarbejdet papir, som vi syntes det er 

svært at finde ankepunkter til. 

Herefter er vort ”høringssvar” blot ros for en et grundigt gennemarbejdet papir. 

 

Høringssvar 43 (formidlet i mail fra LVS) 

Christian Pilebæk Hansen, Klinik for Højt Specialiseret neurorehabilitering RH 

 

 

Side 5 vedr. Patientinvolvering og –centrering: "Jeg mener ikke at dette er tilstrækkeligt konkret, 

hvordan skal det ske? der står noget mere på side 15 om PRO data. " 

 

Side 6: vedr. fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og ulighed sundhed. "Hvordan udmønter det 

sig. Der er ikke nogen strategi for dette." 

 

Side 9: vedr. tværfaglighed:  "Jeg mener at der kunne være mere fokus å det tværfaglige aspekt i 

handlingsplanen" 

 





Fra: Marie P. Krabbe 
Sendt: 20. februar 2019 23:07 

Til: Anne-Marie Sigsgaard Hansen 

Cc: Jens Winther Jensen 
Emne: SV: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019  

 

Kære Anne-Marie 

 

 

LVS takker for muligheden for at kommentere på det fremsendte.  

 

LVS har haft strategien i høring hos medlemsselskaberne, og de svar, LVS har modtaget, er 

dels vedhæftet, dels gengivet her [Fremgår som høringssvar fra enkeltselskaber]  

 

LVS’ bestyrelse har desuden følgende kommentarer til strategien: LVS finder, at nøglepunkter 

for RKKP må være bedre leveringstider for data samt flere tidstro data. Disse to er væsentlige 

forudsætninger for et velfungerende sundhedsvæsen.  

 

Papiret er i sig selv ukonkret i sine formuleringer, men LVS støtter fokus på det lærende 

sundhedsvæsen, datastøttet kvalitetsudvikling, datasikkerhed og patientinddragelse.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 
 
Marie Pinholt Krabbe 
Sekretariatschef 

 

 
 
Kristianiagade 12 
2100 København Ø 
 

www.selskaberne.dk 
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Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse  

 

 

 

Høringssvar  

RKKP strategi 2019-2022: Viden til et bedre sundhedsvæsen 
 
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (efterfølgende DSMU) takker for som et ikke 

specialebærende selskab under de lægevidenskabelige selskaber (LVS) at have 
mulighed for at give høringssvar vedr.  strategi-udspillet fra RKKP: Viden til et bedre 

sundhedsvæsen. 
 
DSMU hilser velkomment,  at der systematiseres og optimeres om dataindsamling, 

dataanalyse og formidling heraf. Der er stort fokus på  datadreven aktivitet for hele 
patientforløb og gøre disse data tilgængelige, som en forudsætning for at kunne 

optimere og forbedre behandling på et mere ensartet niveau. Patientinvolvering vil 
kunne bidrage til denne proces.  
 

Datadrevet kvalitetsudvikling er kliniknært, men data alene flytter ikke nødvendigvis 
noget. Det er processen, som data afspejler, der flytter ’det vi ved’ over til ’det vi gør’. 

Der skal fokus på at få uddannet klinikere til at drive processen lokalt. RKKP kunne 
uddanne i og rådgive om hensigtsmæssige processtyringsredskaber i givne 
situationer. Illustrative redskaber kan vedligeholde et lokalt engagement for at opnå 

et resultat og fastholde det.  
 

DSMU finder, at dette sidste led i kæden med fordel kan opprioriteres og indarbejdes i 
strategien fra starten. Det er nødvendigt, at den lokale ledelse bakker op om 
kvalitetsudviklende tiltag og afsætter ressourcerne til det. Det er imidlertid klinikerne, 

som står helt tæt på, der skal og kan engagere sig i at få viden gjort til praksis, så det 
virker. Ved at indtænke en uddannelse af klinikere til at processtyre og udvikle støtte 

til dem, er der større chance for, at der reelt sker forbedringer, og at disse kan måles 
og fastholdes. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Paltved 

Formand 
 
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse  
 



 

 

Høringssvar 

 

Udkast til RKKP-strategi 2019 - 2022 

 

 

Mobilisering af læger, konkrete mål og sammenhæng til den kliniske hverdag 

efterlyses 

  

 

Lægeforeningen finder, at det foreliggende udkast: ”Viden til et bedre sundhedsvæsen – 

RKKP-strategi 2019-2022” indeholder en god overordnet beskrivelse af nødvendige 

indsatsområder for fremtidig brug af og udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser til 

datadrevet kvalitets- og forbedringsarbejde i det danske sundhedsvæsen. 

 

Vi er enige i, at der er behov for en samlet, koordineret indsats og kan bakke op om de tre 

valgte strategiske målområder: ”Gode data”, ”Nødvendig viden” og ”Læring og forbedring”. 

Vi ser de to første som forudsætning for at skabe de rette muligheder for læring og 

forbedring.  

 

Yderligere forudsætninger vil bl.a. være sundhedspersonalets og særlig lægernes 

kendskab, ejerskab og kompetencer til at gennemføre datadrevet klinisk kvalitetsarbejde. 

Vi ser det fortsat som en meget væsentlig udfordring, at få læger – i en travl hverdag - til at 

prioritere kvalitetsarbejdet. Derfor ser vi også et behov for, at lægerne kan se sig selv og 

deres kliniske arbejde i strategien. Strategien skal med andre ord give mening i den 

kliniske hverdag. 

 

Vi vil på denne baggrund foreslå, at der indarbejdes et fjerde strategisk målområde i 

strategien med fokus på mobilisering af sundhedspersonale til klinisk kvalitetsarbejde, 

herunder fokus på gennemførsel af lægeligt forankret kvalitetsarbejde. Vi er bevidste om, 

at dette ikke kun er en opgave alene for RKKP, men vil være en samlet opgave for 

myndigheder, arbejdsgivere m.fl., og hvor vi fortsat gerne bidrager. 

 

Konkrete mål efterlyses 

Udkast til strategi er opbygget med strategiske målområder og delmål. Herudover fremgår 

det, at målsætninger og driverprogrammer 2019-2022 samt målsætninger og 

handlingsplan 2019 er beskrevet i selvstændige dokumenter og ikke medsendt det 

foreliggende udkast til strategi. 

 

Som udkastet forligger er vi generelt usikre på den valgte opbygning af den samlede 

strategi. Vores usikkerhed forstærkes af, at de valgte delmål mere fungerer som 

overskriften på et indsatsområde, der efterfølgende kort beskrives, men hvor vi efterlyser 

et eller eventuelt flere konkrete mål for aktiviteterne inden for området. Hvad er det RKKP 

vil nå i perioden 2019 – 2022? Og hvordan vil RKKP gøre det? Måske fremgår det af de 

selvstændige dokumenter med målsætninger og handlingsplan, men under alle 

omstændigheder ser vi i givet fald et klart behov for en sammenkædning og  
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sammentænkning af konkrete målsætninger med strategien, hvis udkastet skal være mere 

end en overordnet beskrivelse af RKKP’s arbejde. 

 

Dobbelt indrapportering skal nedbringes 

Afslutningsvist skal vi anbefale, at kliniske erfaringer kommer til at indgå med stor vægt i 

prioritering af indsatsområder. 

 

Som eksempel ved vi, at det er en udfordring – og gene for lægerne – når de skal dobbelt-

indrapportere for at få data ind i RKKP-databaserne. Herved kan lægen stå over for et valg 

om at bruge den sparsomme tid på patienten eller foretage den ekstra indrapportering.  

 

Vi har noteret, at minimal registrering er et delmål/indsatsområde. Og det fremgår, at 

RKKP vil arbejde med ”en digital transformation af RKKPs samlede IT-økosystem med 

henblik på bedst muligt at understøtte relevant journalisering samt datainddatering, - 

fangst, - behandling, -kobling, -analyse og -afrapportering på alle niveauer i 

sundhedsvæsenet”. 

 

RKKP synes hermed at være opmærksom på udfordringen med dobbeltindrapportering, 

hvilket er positivt og vigtigt. Men – som nævnt tidligere – vil vi foreslå, at udfordringen 

kædes sammen med et konkret mål for indsatsen i den kommende periode. Og set fra 

klinikerside vil det være et højt prioriteret indsatsområde at sætte fokus på i de næste tre år 

ikke kun for at sikre gode data, som vil være forudsætningen for læring og forbedring, men 

også for at lette arbejdet i den kliniske hverdag. 

 

Om indrapportering i øvrigt 

Som udgangspunkt finder vi, at det vil være en fordel med genbrug af eksisterede 

dataindberetninger til kvalitetsformål, eksempelvis genbrug og kobling med nationale 

indberetninger hos Sundhedsdatastyrelsen.  

 

Det vil samtidig være vigtigt, at nye indberetninger vurderes således, at gevinsten ved 

indberetningen står mål med de omkostninger der vil være forbundet med eventuel 

tekniske tilretninger f.eks. i lægepraksissystemer og/eller udvikling af nye 

indberetningsløsninger.  

 

Positivt med fokus på datasikkerhed og privacy 

Vi bakker op om RKKP’s ønske mål om endnu mere fokus på datasikkerhed og privacy. 

Det er et vigtigt, at grundlæggende patientrettigheder som brug af samtykke ved deling af 

patientdata og øget indsigt i, hvilke data RKKP har adgang til og hvad disse bruges til, 

styrkes i den kommende strategiperiode.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Andreas Rudkjøbing 
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