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Baggrund 

Driftsmidler 2014 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet på styregruppemøde d. 

12. juni 2013. 

Der er udmøntet i alt kr. 35 mio. dels til databaser og DMCG’er, der i forvejen har bevillingstilsagn for 

2014 dels til databaser/DMCG’er uden bevillingstilsagn.  

 

Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011 i forbindelse med etableringen af 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Formålet med puljen er at yde drifts- og 

udviklingsstøtte til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG. 

 

Udmøntningen foregår på baggrund af stratificeringskonceptet. Konceptet er et redskab til at inddele 

databaserne i to modeller, ud fra sygdoms- eller indsatsområdernes karakter, omfang og alvorlighed. 

Databaserne kategoriseres enten som en model 1 eller model 2 database.  

Der er tilknyttet forskellige ydelser og krav til de to modeller. 

 

Læs mere om stratificeringskonceptet på: http://www.rkkp.dk/stratificeringskoncept. 

 

Jf. nedenfor revideres stratificeringskonceptet i efteråret 2013. 
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Principper for udmøntningen 

Generelt 

RKKP-styregruppen har i udmøntningen af 2014-midler valgt at prioritere databaser, som modtog midler i 

2013. Dette har lagt beslag på den samlede driftspulje, og det har derfor ikke været muligt at prioritere 

nye databaser eller foretage større ændringer i driftsvilkår for eksisterende databaser.  

Styregruppen har frem til næste bevillingsrunde iværksat en opdatering af prioriteringsredskabet for 

udmøntning af midler (stratificeringskonceptet). Dette vil blive grundlag for større justeringer i de 

eksisterende databasers driftsvilkår og grundlag for prioritering af nye databaser fra 2015. 

 

Ved at tage udgangspunkt i bevillinger fra 2013 er fastholdt følgende principper anvendt i forbindelse 

med sidste års udmøntning: 

1. Stratificering 

a. Model 1-databaser får tildelt budget på ca. kr. 650.000 (tilpasset særlige forhold; fælles-

databaser, DMCG-databaser med forpligtelse til etablering af forskningsinfrastruktur). 

b. Model 2-databaser får tildelt budget på ca. kr. 350.000 (tilpasset særlige forhold). 

c. Databasernes budget indeholder som hovedregel obligatorisk afsatte midler til IT-drift i 

kompetence-centrene (kr. 170.000) således, at den del af databasernes drift, som er 

betinget af funge-rende IT-systemer, sikres i 2012. 

2. Ensartede vilkår i forhold til klinisk ledelse, IT-drift, datamanagement, epidemiologi og sekretariat 

jf. specifikke principper (anført nedenfor). 

3. For DMCG’er er der som udgangspunkt ikke bevilliget midler til kvalitetsarbejde, og der er maksi-

malt ydet kr. 20.000 pr. år til udarbejdelse af kliniske retningslinjer 

4. Tidligere års rammebesparelser er fastholdt – men ikke øget 

 

Specifikt 

Klinisk ledelse 

Udgangspunktet for kompensation for klinisk ledelse er et maksimumbeløb på et 1/4 årsværk for 

overlæge for model 1 databaser & 1/6 årsværk til model 2 databaser. 

For at sikre relevant fritagelse fra det kliniske arbejde til varetagelse af opgaver, relateret til drift af 

databaserne og DMCG-erne, har styregruppen stillet forslag om, at klinisk ledelse alene udbetales som 

frikøb til kliniske afdelinger fra og med 2013, og at udbetaling som honorar kun kan ske i helt særlige 

tilfælde (f.eks. til personer uden heltidsansættelse ved kliniske afdelinger). 

Endelig gennemførelse af forslaget afventer en høringsproces i regi af Det Rådgivende Forum for RKKP. 

Der vil være afklaring inden 31. dec. 2012. 

 

Klinisk epidemiologi/biostatistik 

Udgangspunktet er maksimalt hhv. 200.000 for en model 1 database & 130.000 for en model 2 database 

pr. år. 

 

Administration/sekretariat 

Den accepterede udgift til administration/sekretariat afhænger især af beløb søgt til andre funktioner, 

men typisk er der taget kritisk stilling til alle ansøgninger med administrations/sekretariatsudgifter over 

kr. 50.000 pr. år. 



 

 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N, e: annhan@rm.dk, w: www.rkkp.dk, t: +45 7841 3973 

IT- og datamanagement 

Udgangspunktet er maksimalt kr. 170.000 pr. database pr. år for at garantere fungerende IT-systemer.  

 

Opsamling på bevillingsrunden 

Betingelser for udmøntningen (tilsvarende 2013-krav) 

Udmøntning af bevillinger sker på betingelse af, at der årligt sker aflæggelse af regnskab for database-

/DMCG-drift, samt at databasen lever op til de til enhver tid gældende basiskrav til kliniske kvalitets-

databaser samt krav stillet af Styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, 

herunder: 

• Løbende afrapportering til deltagende afdelinger og relevant ledelse – for flere databaser skal 

dette ske via den generiske model for udveksling af kvalitetsdata senest ved udgangen af 2013. 

Der kan læses mere om den generiske model her: 

http://www.rkkp.dk/de+kliniske+kvalitetsdatabaser/afrapportering+af+resultater/løbende+afrap

portering 

• Statens Serum Instituts godkendelse af databasen. 

 

Bevillingsbetingelser relateret til årsrapporten 

• Anvendelse af skabelon for årsrapport. Årsrapportskabelonen kan tilgås her:  

http://www.rkkp.dk/de+kliniske+kvalitetsdatabaser/afrapportering+af+resultater/skabelon+for+

%c3%a5rsrapporter 

• For databaser, som har startet dataindsamling inden 2013:  

Der skal udgives årsrapport for 2013 senest den 30. juni 2014 (ved forskudte opgørelsesperioder 

er betingelsen opfyldt, hvis der er udgivet rapport inden for 6 måneder efter afslutning af 

opgørelsesperioden). Hvis der er særlige forhold, der ikke gør opfyldelse af dette krav muligt, 

skal Databasernes Fællessekretariatet kontaktes via mail annhan@rm.dk senest d. 28. feb. 2014. 

Særlige forhold kan være: 

o Opgørelsesperioden afskæres via 1. kontakt (f.eks. diagnosedato), hvor stor del af 

patientforløbet dermed ligger udover opgørelsesperioden 

o I modsætning til i 2013 er det ikke accepteret, at udsætte afrapportering pga. indikatorer 

med krævet langtidsopfølgning (f.eks. 1-årsmortalitet). Her vil disse indikatorer skulle 

opgøres forskudt (hvor databasen, hvis de ønsker det, senere kan opdatere rapporten, så 

alle indikatorer er opgjort for samme periode) 

• Regionerne gives adgang til selve resultaterne, der indgår i årsrapporterne tidligst muligt i 

processen og senest 4 uger før offentliggørelse af årsrapporten. Denne regionale ’høring’ vedr. 

data kan f.eks. sikres ved, at regionernes kvalitetsafdelinger får adgang til talmaterialet samtidig 

med de deltagende afdelinger/styregruppen eller ved fremsendelse af den endelige rapport 

senest 4 uger før offentligørelse. Høringen er alene i forhold til datamaterialet, hvor databasens 

kommentarer til resultaterne som altid er et databaseanliggende. Distribution sker ved 

fremsendelse af rapporten/talmateriale til databasens kontaktperson i RKKP-regi. 

• Publicering af resultater på afdelingsniveau (ved fremsendelse af årsrapporter til Databasernes 

Fællessekretariat mhp. placering på sundhed.dk). 

• I dialog med databasens kontaktperson i RKKP-regi at have sikret en tidsplan for afrapportering i 

2014 senest 1 måneder før afslutning af opgørelsesperiode. I tidsplanen skal som minimum 
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angives: 1)opgørelsesperiode 2)skæringsdato for indberetning til databasen/udtræksdato fra 

centrale datakilder 3)dato for udsendelse af rapport til regionerne og 4) dato for offentliggørelse  

• Databasen skal kunne dokumentere tilstedeværelsen af klinisk epidemiologisk kompetence i 

udarbejdelsen af årsrapporten svarende til niveauet i RKKP’s kompetencecentre for klinisk 

epidemiologi og biostatistik  

 

Databasernes Fællessekretariat står til rådighed for tidlig dialog og vejledning, hvis databasen eller det 

tilknyttede kompetencecenter konstaterer, at basiskravene/bevillingskrav ikke kan opfyldes, f.eks. i 

forbindelse med kontakt til regionernes kvalitetsorganisation, hvis afdelingernes indberetninger til 

databasen ikke er komplette. 

 

Enkelte databaser har derudover fået stillet en række specifikke betingelser for udmøntning af (dele af) 

bevilling. Disse betingelser fremgår af selve bevillingsbrevet. 

 

Bevilligede midler 

Adgang 

Databasens bevilling kan anvendes fra og med 1. januar 2014 og tilgås svarende til regnskabs- og 

bogføringsprincipperne angivet her:  

http://www.rkkp.dk/de+kliniske+kvalitetsdatabaser/bogholderi+og+regnskab 

Udbetaling af bevillinger til ydelser leveret i regi af kompetencecenteret sker direkte til 

kompetencecentret.  

 

Anvendelse 

Beløb bevilliget til drift af databaser/DMCG kan flyttes mellem poster, hvis det er nødvendigt for levering 

af ydelser svarende til de opstillede krav. Hvis mere end 20 % af bevillingen til en post ønskes anvendt til 

andet formål end det søgte, skal Databasernes Fællessekretariat høres. Ligesom Databasernes 

Fællessekretariat skal orienteres om alle flytninger af midler.  

Som udgangspunkt kan ikke ske flytning af midler bevilliget til ydelser i kompetencecentrerne til ydelser 

eksternt fra kompetencecentrene. 

 

 

Tilbageførsel af midler 

Databasen skal orientere Databasernes Fællessekretariat, hvis der imod forventning ikke sker levering af 

ydelser fra kompetencecentret svarende til det bevilligede, så der i dialog mellem databasen og 

Databasernes Fællessekretariat kan lægges en plan for fremtidig levering, som svarer til de tids- og 

indholdsmæssige krav.  


