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God sommer fra RKKP’s Videncenter og tak for nogle gode første måneder med ny strategi! 

 

  

Vi ønsker databasernes styregrupper god sommer med lidt nyheder fra RKKP’s Videncenter. 

 

  

Tak for deltagelse i fyraftensmøder! 

RKKP’s Videncenter har afholdt fyraftensmøder med databasernes styregrupper i maj-juni 2019. 

 

Der har været god opbakning fra jer med over 60 tilmeldinger til de tre møder – primært formændene for 

databaserne. 

Møderne har bekræftet tidligere erfaringer: samling af repræsentanter fra databasernes styregrupper i 

mindre regi understøtter vidensdeling og fortsat udvikling af databaserne. 

 

På møderne har været fokus på bl.a.: 

 Ønske om bedre anvendelse af databasernes resultater med bedre ledelsesopfølgning på 

databasernes resultater og faglige konklusioner  

 Oplevede juridiske og tekniske forhindringer ifm. sikring af PRO-data dækkende 

langtidsresultater 

 Styregruppernes rolle i sikring af indikatorsæt/standarder, der kontinuerligt holdes ved lige og 

understøtter kvalitetsudvikling 

 Behov for bedre klinisk anvendelse af den løbende afrapportering – og bedre adgang til den  

 Mulighed for bedre kobling mellem retningslinjer og databaserne evt. via spredning af metoden 

anvendt i regi af Sekretariatet for retningslinjer på Kræftområdet (se mere her)  

 

  

Patientinvolvering 

I 23 af databasernes styregrupper er der nu udpeget patient- eller pårørenderepræsentanter – og der 

kommer løbende flere til. RKKP tager nu hul på evaluering af tiltaget. I løbet af efteråret 2019 vil 

formænd og patientrepræsentanter for databaserne blive kontaktet for vurdering af tiltaget samt 

mulighed for at komme med input til, hvordan RKKP kan forbedre patientinvolvering og patientfokus .  

 

"Det er absolut en god ide. Det er jo trods alt os, der sidder i den modsatte ende. Det er vores kroppe – 

vi ved, hvordan det føles." (patientrepræsentant om styregruppedeltagelse) 

 

For at klæde patientrepræsentanterne på til opgaven afholdes løbende kurser og næste møde for 

patientrepræsentanter er 1. oktober 2019 i Aarhus. 

Databasens kontaktperson hjælper gerne med at få patienter eller pårørende med i databasearbejdet. I 

kan læse mere om patientinvolvering her. 

 

  

LPR3 

Vi modtager de første testdata fra LPR3 i disse dage og glæder os til endelig at få indsigt i data. RKKP’s 

bestyrelse har prioriteret ekstraressourcer til at accelerere implementering af data i databaserne – trods 

dette ser vi frem til endnu nogen tid med afbræk i resultatleverancer. I vil høre fra os vedrørende 

implementering de enkelte databaser. Nyt om LPR3 kan ses her 

 

  

http://www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/
https://www.rkkp.dk/om-rkkp/patientinvolvering/patient--og-parorendeinvolvering-i-kliniske-databasers-styregrupper/
https://www.rkkp.dk/om-rkkp/drift-og-udvikling/diverse-projekter-og-rapporter/implementering-af-lpr3-i-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/
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International Forum on Quality & Safety in Healthcare 

Som annonceret i nyhedsbrev til databaserne sidste år, afholdes International Forum on Quality & Safety 

in Healthcare i København i 2020. Vi vil gerne sikre, at de mange gode erfaringer med udvikling af 

kvaliteten baseret på de danske kvalitetsdatabaser deles. 

  

Frem til 2. juli 2019 kan der fremsendes forslag til bidrag til konferencen. Databasestyregruppe med 

forslag til en session, opfordres til at fremsende forslag. Ledelsesteam i RKKP’s Videncenter står til 

rådighed for bistand i arbejdet.  Senere vil blive åbnet for indsendelse af posterforslag til konferencen. 

 

Læs mere om konferencen og 'call for speakers' her   

  

  

Patientrapporterede data 

Vi oplever stigende frustration både hos jer og os omkring manglende udvidelse af databaserne med 

PRO-data grundet manglende national enighed om skemaer og regional indsamling af data. 

 

Der iværksættes en række pilotprojekter på områder, hvor der findes nationale skemaer og enighed om 

indikatorer – og hvor enkeltregioner er klar til at påbegynde indberetning via journalsystemer. Vi vil 

afklare i hvilke databaser pilotprojekterne iværksættes i dialog med jer. 

 

  

Fagligt råd og bestyrelsen – og status for målsætninger 2019 

Både fagligt råd og bestyrelsen har mødtes i juni og kvitteret for databasernes og RKKP’s Videncenters 

status for målsætninger 2019. Der ligger meget arbejde i levering på strategi. Nogle enkelte nedslag: 

 

Første one-pagers offentliggjort 

De første one-pagers er offentliggjort for Sclerosebehandlingsregistreret, Dansk Hjerte-

rehabiliteringsdatabase og Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database. De kan ses her.  

Vi er glade for i dialog med jer og Ugeskrift for Læger at have fundet en måde at få resultater og viden 

fra databasearbejdet bredere ud. 

 

Prioritering af databaser 2021 

Prioriteringsprocessen er iværksat. Den vil inddrage de 85 eksisterende databaser samt mindst 14 ny-

ansøgende databaser. Der er kommet meget information ind om databaserne fra regioner, selskaber og 

ikke mindst databaser. Vi ser frem til - i samarbejde med auditgruppen bestående af flere formænd fra 

databaserne under ledelse af cheflæge, tidl. kvalitetschef Hans Peder Graversen - at sikre et relevant 

grundlag for fagligt råd og bestyrelsen at prioritere på. 

 

Prioritering 2020 

Mens vi venter på resultatet af den store prioritering, har I i denne uge (d. 28.6.2019) modtaget 

prioriteringsbreve for 2020. Alle databaser prioriteret i 2019 er uændret prioriteret i 2020. Der er sket 

nogle justeringer i budget sv.t. bestyrelsens beslutning om gradvist at give databaserne ensartede vilkår. 

 

  

Vi ønsker alle en god sommer – og glæder os til i samarbejde med jer at kaste os over opfyldelsen af 

2019-målsætningerne i 2. halvår af 2019. 

 

  

https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/call-for-speakers/
https://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/strategi-og-malsatninger/bilag-2_1_malopfyldelse-2019_6juni2019.pdf
http://ugeskriftet.dk/kvalitetsudvikling

