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Figur 1
RKKP-strategiens tre målområder 
og tilhørende delmål.
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Strategien for Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklings program (RKKP)  
omfatter tre strategiske målområder, 
der udstikker retningen på RKKP 
Videncentrets og database styre
gruppernes fælles indsats og 
samarbejde med eksterne aktører.  
Under hvert målområde er defineret  
en række delmål (se figur 1).

Strategiperioden er udvidet, så den 
løber fra 20192023.

Målsætninger i kursiv angiver, at her kan 
RKKP ikke realisere 2023målsætningen 
alene, da der er afhængigheder til 
eksterne samarbejdspartnere.  

RKKPstrategi 
20192023

Figur 1
RKKP-strategiens tre målområder 
og tilhørende delmål.
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Udvikling og professionalisering – målsætninger 2023

Målsætninger 
for 2023

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

Målsætning 2023 

1.  Databaserne er prioriteret og hver enkelt database karakteriseret ved et prædefineret ydelsesniveau.

2.  Der er iværksat 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. Der er taget stilling til understøttelse af evt. bredere anvendelse i dialog  
med andre parter, bl.a. Sundhedsdatastyrelsen.

5.  Der er udviklet en generisk metode til udtræk af data fra centrale registre på cancerområdet, herunder beskrevet  
generiske variable inden for de relevante dataområder. På hjerteområdet, og for øvrige databaser, er der arbejdet  
med standardisering af inddata ift. opsætning af indberetningsskemaer, f.eks i Kvalitetsindrapporteringsplatformen 
(KIP) samt i webserviceløsninger.

6.  Databaserne er tilpasset indhold og struktur i det nye Landspatientregister og Sundhedsvæsenets Organisations
register.

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 setup, der sikrer hyppigere opdatering af data fra Sundhedsdatastyrelsen til RKKP  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2022).

9.  Samtlige dataflows i RKKP’s Videncenter er processeret med henblik på at sikre tidstro data, dvs. en intern procestid  
på én arbejdsdag.
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Målsætninger i kursiv angiver, at her kan RKKP ikke levere på 2023-målsætninger på egen hånd, da der er 
afhængigheder til eksterne samarbejdspartner.



Målsætning 2023

1.  Der er udarbejdet en drejebog for kommunernes deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2020).

2.  Alle relevante kræftdatabaser monitorerer kvaliteten af den onkologiske behandling.

3.  Laboratoriedata er godkendt til brug og indført i alle relevante databaser.

4.  Der er etableret systematisk og automatisk datafangst til mindst fem databaser fra de regionale journalsystemer  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2021).

5.  Mulighederne for at monitorere medicinske og kirurgiske komplikationer til systematisk opfølgning er afdækket 
(patientsikkerhed).

6.  Almen praksis indberetning er idriftsat for fem aftalte områder: KOL, diabetes, atrieflimmer, astma og hjertesvigt.

7.  Indarbejdelse af Sygehusmedicinregister (SMR) data sker når SMR version 2 bliver tilgængelig.  
SMR version 2 vil være relevant i cancer databaserne og i tre andre databaser. 

8.  RKKP modtager PRO-data for syv prioriterede områder fra de regioner, der kan aflevere til den nationale infrastruktur.

Grundlag for viden – målsætninger 2023

Strategisk mål: 
Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal dække hele patientforløbet og forskellige 
aspekter af behandlingen, herunder patienternes vurdering af effekten

Målsætninger i kursiv angiver, at her kan RKKP ikke levere på 2023-målsætninger på egen hånd, da der er 
afhængigheder til eksterne samarbejdspartner.

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.

Læring og forbedring – målsætninger 2023

Målsætning 2023

1.  Der sker løbende afrapportering efter godkendt metode – Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodul (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  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2019).

5.  Samarbejdet mellem RKKP’s Videncenter og de regionale administrationer er styrket, bl.a. ved udvikling af  
nuværende kontaktpersonnetværk til et samarbejdsforum  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2020).

6. Der er gennemført tre konferencer mhp at understøtte deling af viden fra RKKP.

7.  Der er afholdt løbende dialogmøder mellem RKKP’s Videncenter og databasernes styregrupper  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2020).

8.  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.

9.  RKKP’s rolle i og bidrag til Lærings og Kvalitetsteams (LKT) er evalueret og optimeret  
(denne målsætning er opfyldt med udgangen af 2021).

10. Der er patientrepræsentation i alle relevante databasestyregrupper.

Målsætninger i kursiv angiver, at her kan RKKP ikke levere på 2023-målsætninger på egen hånd, da der er 
afhængigheder til eksterne samarbejdspartner.
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Hvordan
Vi understøtter, at der skabes 
enighed om, hvad der er ’god 
behandling’, vi analyserer data 
og producerer viden i tæt  
samarbejde med klinikere, 
patienter og ledelser.

Hvorfor
Vi stræber efter høj og  
ensartet kvalitet i sund
hedsvæsenet – til gavn 
for borgere og patienter 
i Danmark.

Hvad
Vi leverer viden og bidrager 
til læring og forbedring i 
sundhedsvæsenet.


