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Nyhedsbrev fra RKKP's Videncenter – November 2020 

Her i efteråret har vi både budt velkommen til RKKP's nye vicedirektør og til den første af otte nye kvalitetsdatabaser. 

Vi har også startet et COVID-19-projekt og sat fokus på implementering af de kliniske retningslinjer på kræftområdet.  

  

Fyraftensmødet med titlen 'Målepunkter i de kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal vi måle på?' blev en stor virtuel succes 

med over 90 deltagere og en livlig debat omkring ønsket om PRO-data, genbrug af data, antal indikatorer og meget mere… 

Vi ser frem til endnu mere videndeling, når vi slår dørene op til konferencen om klinisk kvalitetsudvikling i november 2021. 

RKKP har fået en vicedirektør 

Henriette Lipczak, overlæge og leder af Retningslinjesekretariatet, er 1. oktober blevet ansat som vicedirektør i RKKP.  

I sin nye rolle får Henriette et særligt ansvar for at realisere RKKP's strategi, styrke den ledelsesmæssige koordinering 

på tværs i organisationen og følge op på drift, HR og økonomi. 

 

Om sin rolle som vicedirektør fortæller Henriette: "RKKP arbejder for at forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet 

gennem datastøttet kvalitetsudvikling og ledelse. Den ambition deler jeg, ligesom jeg brænder for at bidrage til en kultur, 

der er præget af nysgerrighed på egne og andres resultater. Opgaven med at samle og omsætte data til viden, som kan 

bruges af forskellige interessenter, er kompleks og kan kun lykkes via samarbejde både internt og eksternt. Jeg glæder 

mig til de nye opgaver, men går til dem med stor ydmyghed". 

Læs hele navnenyheden 

Prioritering 20 21 er nu afsluttet 

RKKP's bestyrelse afsluttede prioriteringsproces 2021 på et møde den 2. september. 8 nye databaser bliver etableret frem 

mod 2023. 6 databaser bliver bragt til ophør. 17 databaser har søgt om etablering, men har fået deres ansøgning afvist. 

Se resultatet af prioriteringsprocessen 

Ny kvalitetsdatabase for Familiær Hyperkolesterolæmi 

6. oktober var RKKP vært for implementeringsmødet for en ny database: 'Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi'. 

(arveligt forhøjet kolesterol). 60 deltagere deltog i webinaret, hvor de bl.a. hørte om bagrunden for databasen, indikatorer 

og evidensgrundlag samt indberetning til databasen. 

 

'Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi' skal bidrage til, at flere borgere med sygdommen bliver opsporet så tidligt, 

at risikoen for hjerte-kar-sygdomme mindskes betragteligt, og til at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet i behandlingen.  

Læs mere om databasen og find præsentationer 

Læs pressemeddelelsen om den nye database 

Fyraftenswebinar for styregruppemedlemmer 

Efterårets tre planlagte fyraftensmøder for styregruppemedlemmer blev på grund af corona omdannet til et webinar 

med titlen: 'Målepunkter i de kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal vi måle på?'. Her delte styregruppeformændene for 

tre databaser deres erfaringer med valg af målepunkter. Et par af konklusionerne var, at databaserne ikke kan og ikke 

skal måle på alt, men have fokus på de væsentligste aspekter af god kvalitet inden for området; og at der er store  

perspektiver i tværsektoriel monitorering, så databaserne skal også dække behandling i kommuner og almen praksis. 

Se præsentationer og opsamling fra webinaret 

 

RKKP har fået en vicedirektør 

Prioritering 2021 er nu afsluttet 

Ny kvalitetsdatabase for Familiær Hyperkolesterolæmi 

Fyraftenswebinar for styregruppemedlemmer 

https://www.rkkp.dk/nyheder/rkkp-har-faet-en-vicedirektor/
https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/drift-af-databaser/prioriteringskoncept/
https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/databasen-for-familiar-hyperkolesterolami-dfh/
https://www.rkkp.dk/nyheder/ny-kvalitetsdatabase-for-familiar-hyperkolesterolami/
https://www.rkkp.dk/arrangementer/afholdte/webinar-for-styregruppemedlemmer/
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Ambitiøst COVID-19-projekt i RKKP 

 

RKKP står i spidsen for et nationalt forskningsprojekt om de afledte konsekvenser af COVID-19 på sundhedsområdet. 

 

Med udgangspunkt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og øvrige landsdækkende registre skal projektet søge at svare 

på følgende spørgsmål: Hvordan blev kontaktmønstrene til sundhedsvæsenet ændret efter udbruddet? Har behandlings-

kvalitet og patientsikkerhed været påvirket og i givet fald hvordan? Hvad kan vi lære af de observerede effekter med 

henblik på at håndtere en lignende epidemi i fremtiden og understøtte forbedringer i sundhedsvæsenet?   

 

Projektet er søgt finansieret via fondsbevillinger, men er dækket af underskudsgaranti stillet af de 5 regioner i det første år, 

så det umiddelbart kan sættes i gang.   

Implementering af LPR3 i databaserne er godt i gang 

Implementeringen af LPR3 i databaserne er godt i gang – vi har nu implementeret LPR3 i 22 af de godt 50 databaser, 

som skal omlægges til LPR3. Omlægningen forventes afsluttet medio 2021 (dog med undtagelse af enkelte databaser). 

 

Som led i den første anvendelse af LPR3 i databaserne sker der en grundig kvalitetssikring af data. Kvalitetssikringen finder 

sted på flere niveauer: I samarbejde mellem RKKP's Videncenter og SDS, i databaseteams, i styregrupperne og i regionerne. 

Status for implementeringen offentliggøres løbende.  

Se LPR3-projektets website 

Bedre Brugersupport: Løsninger på vej 

'Bedre Brugersupport' er et tværregionalt projekt, som har til formål at sikre mere brugervenlig og effektiv brugersupport til 

de kliniske kvalitetsdatabaser - både i RKKP og regionerne. Projektet er nu mundet ud i en beskrivelse af seks løsnings-

forslag, som RKKP har ansvar for at udmønte i praksis.   

 

Vi lægger ud med at revidere databasesiderne på rkkp.dk, så de bliver indgangen til al information og dokumentation om 

de enkelte databaser. Det skal gøre det lettere at (gen)finde information - og at få overblik over, hvor man kan finde hjælp. 

Revisionen sker i dialog med styregrupperne – og de reviderede databasesider skal efter planen gå i luften efter nytår. 

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient 

En af vejene til høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen går igennem kliniske retningslinjer, der dog først kommer 

patienterne til gavn, når de anvendes i praksis. 

 

DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført interviews med klinikere og administrativt personale for at blive 

klogere på den aktuelle praksis for implementering af de kliniske retningslinjer på kræftområdet. 

 

Analyserne er mundet ud i en rapport, som belyser muligheder for og udfordringer ved at understøtte retningslinjernes 

implementering i klinikken, samt en kort implementeringsvejledning. 

Læs hele nyheden og se rapporten på DMCG.dk 

Opdaterede retningslinjer for forskningsadgang 

Forskningsretningslinjerne til de kliniske kvalitetsdatabaser er efter en høring blevet opdateret. Ændringerne drejer sig 

primært om kortere sagsbehandlingstider og præcisering af kriterier for behandling af big-data-projekter. Ansøgnings-

skema og onlinesystem bliver opdateret med ændringerne inden udgangen af november 2020. 

Se opdaterede retningslinjer for forskning 

Nye datoer for kvalitetskonference 2021 

Den store to-dages konference med fokus på datastøttet kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet er udskudt endnu et 

halvt år. Så flyt krydset i kalenderen til 2.-3 november 2021. Vi krydser fingre for, at det bliver sidste corona-udskydelse. 

Nye datoer for kvalitetskonference 2021 

Ambitiøst COVID-19-projekt i RKKP 

Implementering af LPR3 i databaserne er godt i gang 

Løsninger på vej til Bedre Brugersupport 

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient 

Opdaterede retningslinjer for forskningsadgang 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/projekter/implementering-af-lpr3-i-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/status-pa-implementering-af-lpr3/
https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-2018/implementering-af-kliniske-retningslinjer-pa-kraftomradet--fra-papir-til-patient/
https://www.rkkp.dk/forskning/

