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Målsætninger 
for RKKP 2020-2022
Udvikling og professionalisering – målsætninger 2020-2022

Strategisk mål: 
Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal være relevante, valide og tidstro

Målsætning (ultimo 2022)
 
1.  Databaserne er prioriteret og hver enkelt database 

karakteriseret ved et prædefineret ydelsesniveau. 

2.  Der foregår relevant udvikling af eksisterende 
databaser og etablering af nye databaser/lukning af 
eksisterende svarende til prioriteret. 

3. Dækningsgraden i hver enkelt database udgør som 
minimum 90% svarende til bekendtgørelseskrav. 

4. Begrebsmodel version 2 er udviklet og 
implementeret. 

5. Dokumentationsskabelon flugter med 
begrebsmodellen og afspejler gældende 
bekendtgørelseskrav. 

6.  Der er identificeret en fælles kerne af data på 
cancer- og hjerteområdet, herunder specificeret 
epidemiologiske, kliniske og parakliniske 
informationer (variable) som er den relevante 
fællesmængde for de kliniske kvalitetsdatabaser. 

7.  Der er iværksat etablering af inddata-platform, 
som kan indlæse eksisterende data og fungere 
som indtastningssystem, hvor dette fortsat er 
nødvendigt. 

8. Der er etableret et set-up, der sikrer hyppigere 
opdatering af data fra Sundhedsdatastyrelsen til 
RKKP. 

9.  Samtlige dataflows i RKKP’s Videncenter er 
processeret med henblik på at sikre tidstro data, 
dvs. en intern procestid på én arbejdsdag. 

10. Databaserne er tilpasset indhold og struktur i det 
nye LPR og SOR. 

11.  Der er gennemført en digital transformation i 
RKKP mhp at optimere datainddatering, - fangst, - 
behandling, - samstilling, -analyse og -afrapportering 
på alle niveauer i sundhedsvæsenet - med særlig 
opmærksom på de faglige styregruppers adgang til 
data fra RKKP.

Målsætning (ultimo 2020)

1. Der er lagt en plan for implementering af det 
besluttede ydelsesniveau. 

2. På kræftområdet er forslag til monitorering af de 
til sygdomsområdet hørende DMCG-retningslinjer 
sat på dagsordenen ved et styregruppemøde for 10 
kliniske kvalitetsdatabaser.  

3.  Metode er fastlagt til opgørelse af dækningsgrad 
i LPR-baserede databaser og i databaser med 
manuel indberetning. 

4.  På baggrund af begrebsmodel er der udviklet logisk 
modellering på udvalgte kernedata. 

5. Indholdet i RKKP dokumentation er gennemgået 
for alle databaser og konsekvensrettet i forhold til 
fastlagte retningslinjer udarbejdet af RKKP’s Viden-
center i dialog med Sundhedsdatastyrelsen.

6. Der er fastlagt en overordnet standardisering af 
kernevariable indenfor cancer, hjerte og diabetes. 

7. Digital Transformations analysefase er færdiggjort 
og der er taget stilling til det videre forløb. 

8. Pilotafprøvning af daglig opdatering af LPR3 kilde-
data er gennemført. 
 

9. Daglig dataleverance er etableret i 10 databaser 
(data ud). 
 

10. Driften på baggrund af LPR3 data er genoprettet for 
45 databaser. 

11. Registreringsopgaven er mindsket gennem opret-
telse af minimum fem webservices. 
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Målsætning (ultimo 2020)

1. Indberetning af data fra almen praksis er etableret 
for Dansk Hjertesvigtdatabase og Databasen for 
Astma i Danmark samt Atrieflimren i Danmark. 
Der afrapporteres til relevante parter for disse tre 
databaser og for Dansk Diabetes Database samt 
for Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesyg-
dom. 
  

2. Der er udarbejdet en drejebog for kommunernes 
deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser. 

3. Afrapportering fra indberetningspligtige kommuner 
til Hjerterehabiliteringsdatabasen er etableret. 

4. På baggrund af leverancer fra sygehusmedicinregi-
steret er der gennemført test af anvendelighed i to 
databaser. 

5. Implementering af data fra Laboratorieregistret 
er gennemført i mindst seks ud af syv databaser, 
som er godkendt til brug af data fra registret, og 
afdækning af relevansen af brug af laboratoriedata 
i yderligere databaser er gennemført. 

6. Der er iværksat pilotprojekter om indførelse af 
PRO-indikatorer inden for prostatacancer, depres-
sion, skizofreni, hofte/knæ, ADHD og paliation.

Grundlag for viden – målsætninger 2020-2022

Målsætning (ultimo 2022)

1.  Data fra almen praksis er inkluderet i de relevante 
databaser.

 
2.   Der er udarbejdet en drejebog for kommunernes 

deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser
 
3.  Alle relevante kræftdatabaser monitorerer kvaliteten  

af den onkologiske behandling.
 
4.  Alle relevante databaser indeholder data fra 

Sygehusmedicin-registeret.
 
5.  Laboratoriedata er godkendt til brug og indført i alle 

relevante databaser.
 
6.  Der er etableret systematisk og automatisk 

datafangst til mindst 5 databaser fra de regionale 
journalsystemer.

 
7.  Mulighederne for at monitorere medicinske og 

kirurgiske komplikationer til systematisk opfølgning  
er afdækket (patientsikkerhed).

 
8.  PRO-data er inkluderet i halvdelen af de relevante 

databaser.

Strategisk mål: 
Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal dække hele patientforløbet og forskellige 
aspekter af behandlingen, herunder patienternes vurdering af effekten
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Strategisk mål: 
RKKP skal skabe synlighed om indsatser og resultater og bidrage til, at data og viden bringes i spil og 
understøtter et lærende sundhedsvæsen.

Målsætning (ultimo 2022)

1.  Der sker løbende afrapportering efter godkendt 
metode (KKA) for alle databaser.

2.  Der er etableret en praksis med udarbejdelse 
og publicering af analyser omhandlende bl.a. 
socioøkonomisk og regional variation i mortalitet,  
og oplysninger om socioøkonomi er inddraget i  
flere databaser.

3.  Rammerne for RKKP’s forskningsindsats og -støtte  
er beskrevet og kommunikeret, herunder snitfladen  
til de regionale datastøttecentre.

4.  Kommunikationsplan, der understøtter RKKP’s 
vidensformidling både internt og eksternt, er 
implementeret.

  
5.   Samarbejdet mellem RKKP’s Videncenter og de 

regionale administrationer er styrket, bl.a. ved 
udvikling af nuværende kontaktperson-netværk  
til et samarbejdsforum.

 
6.  Der er gennemført 3 konferencer mhp at 

understøtte deling af viden fra RKKP.

7.  Der er afholdt løbende dialogmøder mellem RKKP 
Videncenter og databasernes styregrupper.

  
8.  Der er patientrepræsentation i alle relevante 

databasestyregrupper.
  
9.   Der er etableret en velfungerende kobling mellem 

ledelser og databasernes styregrupper omkring 
kvalitetsforbedring, herunder etableret nye 
strukturer og arbejdsgange, der sikrer ledelsernes 
viden om kvalitetsudfordringer.

 
10.  RKKP’s rolle i og bidrag til Lærings- og 

Kvalitetsteams (LKT) er evalueret og optimeret.

Læring og forbedring – målsætninger 2020-2022

Målsætning (ultimo 2020)

1. Månedlig afrapportering er i stabil drift (KKA og 
årsrapportdatasæt), og der er indledt dialog med 
regionernes ledelsessystemer om præsentation og 
tilgængelighed af månedlige afrapporteringer. 

2.  Afdækning af mulighederne for løbende og auto-
matiseret afrapportering af indikatorer med 
socioøkonomiske data fra Danmarks Statistik er 
gennemført. 

3. Rammerne for RKKP’s forskningsindsats og –støtte 
er beskrevet og drøftet i relevante fora. 

4.  Kommunikationsplan iværksat med henblik på at 
understøtte læring og kvalitetsudvikling. 

5.  Samarbejdet mellem RKKP’s Videncenter og de regi-
onale administrationer er styrket, bl.a. ved udvikling 
af nuværende kontaktperson-netværk til et samar-
bejdsforum. 

6.  Konference er gennemført i 2020. 

7.  Der er afholdt dialogmøder mellem RKKP’s Viden-
center og medlemmer af de faglige styregrupper. 

8. Der er patientrepræsentation i 45 databasers styre-
grupper. 

9. Standardvedtægter, som tager højde for ledelses-
mæssig forankring, er godkendt og implementering 
er påbegyndt. 

10.   RKKP understøtter igangværende Lærings- og 
Kvalitetsteams i forhold til datastøttet ledelse og 
datastøttet forbedringskultur i det daglige arbejde i 
sundhedsvæsenet.
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