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Strategien for Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklings program (RKKP)  
i perioden 2019-2022 omfatter tre 
strategiske målområder, der udstikker 
retningen på RKKP Videncentrets og 
databasestyregruppernes fælles indsats 
og samarbejde med eksterne aktører.  
Under hvert målområde er defineret  
en række delmål (se figur 1).

RKKP-strategi 
2019-2022

Viden til 
et bedre 

sundhedsvæsen
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Figur 1
RKKP-strategiens tre målområder 
og tilhørende delmål.
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Målsætninger 
for strategiperioden 2019-2022

Udvikling og professionalisering – målsætninger 2019-2022

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 (evt. opdelt i høj – lav)

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 og implementeret

5.    RKKPs 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 RKKPs Videncenter er processeret med henblik på at 
sikre tidstro data, d.v.s. en intern procestid på én arbejdsdag

10.  Databaserne er tilpasset indhold og struktur i det nye Landspatientregister og 
Sundhedsvæsenets Organisationsregister 

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 opmærksomhed på de 
faglige styregruppers adgang til data fra RKKP.

Målsætning (ultimo 2019)

1.  Der er defineret nye principper 
for prioritering af databaser og 
gennemført en prioriterings-
proces med RKKPs bestyrelse

2.  RKKPs Videncenter er klar 
til at modtage, analysere og 
afrapportere på LPR3-data, når 
disse modtages fra Sundheds-
datastyrelsen

3.  Der er foretaget en afdækning 
af muligheder for overførsel af 
data fra Sundhedsdatastyrel-
sen til RKKP på daglig basis

4.  Overflytning til ny SAS-plat-
form er gennemført

5.  Daglig dataleverance er testet 
på 5 databaser.
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Målsætning (ultimo 2019)

1.  Indberetning af data fra almen praksis er etableret 
for diabetes og KOL og påbegyndt for Databasen for 
Astma i Danmark, Dansk Hjertesvigtdatabase, Dansk 
Depressionsdatabase 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

2.  Der er etableret mulighed for, at kommuner kan over-
føre data via webservice til Dansk Hjerterehabiliterings-
database, og Dansk Register for Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom kan afrapportere indikatorer for kommu-
nal rehabilitering

3.  Brug af laboratoriedata er iværksat svarende til god-
kendt brug for følgende 7 databaser: Dansk Hjerte-
svigtdatabase, Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, 
Atrieflimren i Danmark, Dansk Nefrologisk Selskabs 
Landsregister, Den Nationale Skizofrenidatabase, 
Dansk Prostata Cancer database og Dansk Fedme-
kirurgiregister

4.  Der er udarbejdet en drejebog for, hvordan de enkelte 
databaser kan inkludere PRO-indikatorer og anvendel-
sen er påbegyndt.

Grundlag for viden – målsætninger 2019-2022

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 (SMR)
 
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 – Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrap por-
teringsmodul (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 RKKPs forskningsindsats og -støtte  
er beskrevet og kommunikeret, herunder snitfladen  
til de regionale datastøttecentre

4.  Kommunikationsplan, der understøtter RKKPs 
vidensformidling både internt og eksternt, er 
implementeret

  
5.   Samarbejdet mellem RKKPs 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.  RKKPs rolle i og bidrag til Lærings- og Kvalitetsteams 

(LKT) er evalueret og optimeret.

Læring og forbedring – målsætninger 2019-2022

Målsætning (ultimo 2019)

1.  Løbende afrapportering efter godkendt metode – Klini-
ske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) – 
er sikret for 70 kliniske kvalitetsdatabaser

2.  Der er gennemført 4 temaanalyser på kræftområdet 
med fokus på regional og socioøkonomisk variation i 
mortalitet

3.  Der er gennemført en interessentanalyse, der afdækker 
forskellige ’brugeres’ behov for data og viden fra RKKP

4.  Der er udarbejdet en plan for RKKPs interne og eks-
terne kommunikation

5.  Der er offentliggjort 10 ’one-pagers’ med resumé af 
årsresultater for udvalgte databaser

6.  Der er planlagt en konference og et netværksmøde 
mhp at sprede viden fra RKKP

7.  Der er afholdt tre dialogmøder mellem Videncentret og 
medlemmer af de faglige styregrupper

8.  Patienter er repræsenteret i 30 databasers styregrupper 
sv.t. anbefalinger herfor (2 repræsentanter pr. styre-
gruppe)

9.  Der er etableret et samarbejdsforum mellem RKKPs 
Videncenter og de regionale administrationer med hen-
blik på videreudvikling af relevante områder i relation til 
de kliniske kvalitetsdatabaser

10.  Der er beskrevet og afprøvet tre forskellige handlinger, 
der understøtter bedre ledelsesmæssig forankring  
af databasernes arbejde, herunder en mere systematisk 
opfølgning på databaseresultater

11.   RKKP har bidraget til optimering af arbejdet i Lærings- 
og Kvalitetsteams (LKT) med afsæt i analyse af tidligere  
erfaringer med LKT-samarbejdet.
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Strategien dækker hele RKKP. Mål-
opfyldelsen vil derfor afhænge af  
en kollektiv indsats fra både RKKPs 
Videncenter og de kliniske databasers  

styregrupper – og fra leverandører og 
øvrige samarbejdspartnere. I tillæg til 
den af strategien afledte handlingsplan 
er der internt i RKKPs Videncenter plan-

lagt en række aktiviteter, der ligeledes 
understøtter realisering af strategien. 
Disse handlinger er samlet i et internt 
drifts- og udviklingskatalog.
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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.


