RKKP målsætninger 2020 – Målopfyldelse – november 2020

Læsevejledning:
Målsætningen forventes opfyldt inden udgangen af 2020.
Målsætningen er udfordret, men bør stadig kunne opfyldes, senest i løbet af første kvartal 2021.
Målsætningen er udfordret og ser ikke ud til at blive opnået i 2020 eller det første kvartal af 2021
Målsætningen er opfyldt.
Efter aftale med bestyrelsen er strategiperioden forlænget til og med udgangen af 2023. Det har medført beslutning, om at visse
2020 målsætninger rykkes til 2021.

Udvikling og professionalisering 2020
Dato: 2. nov. 2020

Strategisk mål:
Data i de kliniske kvalitetsbaser skal være relevante, valide og tidstro
Status for de 11 2020 delmål:
1)
2)

Der er lagt en plan for implementering af det besluttede ydelsesniveau.
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 Videncenter 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) Pilot afprøvning af daglig opdatering af LPR3 kildedata 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 oprettelse af minimum fem webservices.
1) Implementering af
ydelsesniveau

2) DMCG-retningslinjer i
10 databaser

3) Metode til
dækningsgrad

4) Logisk modellering på
udvalgte kernedata

5) Dokumentation
gennemgået

7) Digital Transformations analyse færdiggjort

8) Pilot afprøvning af
daglige LPR3 kildedata

9) Daglig dataleverance i
10 databaser

10) Driften af LPR3 data
genoprettet for 45 DB'er

11) Minimum 5
webservices oprettet

6) Standardisering af
kernevariable
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Noter
Implementering af ydelsesniveau: Der er lagt
udviklingsplaner for databaserne med henblik på
med udgangen af 2021 at kunne levere løbende
afrapportering, opdateret dokumentation og
automatisering af flow. Flere af udviklingsopgaverne er påbegyndt, f.eks. opdatering af indikatorer.
DMCG-retningslinjer i 10 databaser: Drøftelsen i
databasestyregrupper af DMCG-retningslinjer er
påbegyndt, og 10 databasestyregrupper vil have
haft denne drøftelse inden udgangen af 2020.
Metode til dækningsgrad: Metodebeskrivelse er
under udarbejdelse i okt./nov. 2020 og vil være
gennemført og godkendt internt i RKKP inden
årets udgang.
Logisk modellering: Der vil ved årets udgang
være fastsat scope for og udført metodearbejde
vedrørende logisk datamodellering. Logisk
modellering af udvalgte kernedata er påbegyndt
og forventes færdig i april 2021.
Dokumentation gennemgået: Der er god fremdrift med opdatering af dokumentationen, som
dog først forventes at være gennemført for alle
godkendte databaser i løbet af 1. kvartal 2021.
Standardisering af kernevariable: Der har været
god fremdrift på hjerteområdet i 2020. På diabetesområdet er der defineret en population,
men variable defineres først i 2021. På cancerområdet starter projektet i november 2020, så
der vil ved årsskiftet ikke være udarbejdet en
standardisering af variable som beskrevet i målsætningen.

Digital transformation: Analysefasen løber frem
til 31. december 2020. Projektinitieringsdokument (PID) er udarbejdet og er under godkendelse. PID blev principgodkendt af RSI styregruppe d. 15. september 2020 og bringes op i
Sundhedsdirektørkredsen d. 12. november eller
11. december 2020 mhp. strategisk afklaring.
Herefter skal behandling i RSI direktørkredsen
planlægges med henblik på afklaring af finansiering og for at fastlægge tidspunkt for opstart
af anskaffelses- og gennemførelsesfase.
LPR3 kildedata: Projektet er ikke gennemført i
2020, da vi fra SDS ikke har modtaget daglige
LPR3 opdateringer. Vi forventer at kunne arbejde
på dette område fra april 2021.
Daglig dataleverance: Udvidelse af de
nuværende fem daglige dataleverancer til
minimum 10 er gennemført inden årsskiftet.
Driften af LPR3 data: RKKP har sikret teknisk
implementering for 33 databaser ved årsskiftet,
dvs. rundt regnet 2/3 af de databaser der skal
omlægges ift. LPR. Der kan for nogle af disse
udestå faglig validering i styregrupperne og
endelig afrapportering. Forudsætningen for 2020
målsætningen har ikke været opfyldt: Kvalitetssikret LPR3-datagrundlag var ikke på plads pr. 1.
januar 2020, og SDS satte først LPR3 i egentlig
drift pr. 1. juli 2020.
Webservices: Der er god fremdrift i projekterne
omkring webservices til Sundhedsplatformen,
hvor fire webservices er fuldt implementeret i
2020, mens fem yderligere er udviklet fra RKKP's
side, men er ikke fuldt implementeret i SP. Webservices på PRO området er sat i bero, da der i
stedet satses på den nationale infrastruktur for
PRO (KIH).
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Grundlag for viden 2020
Dato: 2. nov. 2020

Strategisk mål:
Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal dække hele patientforløbet og forskellige aspekter af
behandlingen
Status for de seks 2020 delmål:
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 Lungesygdom.
Der er udarbejdet en drejebog for kommunernes deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser
Afrapportering fra indberetningspligtige kommuner til Hjerterehabiliteringsdatabasen er etableret
På baggrund af leverancer fra sygehusmedicinregisteret er der gennemført test af anvendelighed i to databaser.
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.
Der er iværksat pilotprojekter om indførelse af PRO-indikatorer inden for prostatacancer, depression, skizofreni, hofte/knæ, ADHD og
paliation.

2)
3)
4)
5)
6)

1) Indberetning fra almen praksis

2) Drejebog for kommunal deltagelse

5) Implementering af data fra
Laboratorieregistret

6) Pilotprojekter om indførelse af PROindikatorer

3) Indberetning til Hjerterehabiliteringsdatasen

4) Test af data fra Sygehusmedicinregistret

Noter

Almen praksis: Der er opsat afrapportering for
Diabets og KOL, og diabetesdata afrapporteres i
årsrapporten for 2019. For de øvrige områder
forventes den tekniske løsning fra KiAP idriftsat i
løbet af første halvår af 2021, og herefter udarbejdes datavisningen. Den endelige målopfyldelse forventes først at ske i løbet af andet
halvår af 2021.
Drejebog for kommunal deltagelse: Første
version af drejebogen er udarbejdet. Samarbejdet med KL fortsætter og vil medføre
løbende revision af drejebogen.
Indberetning til Hjerterehabiliteringsdatabasen:
Vi modtager data fra de indberetningspligtige
kommuner, og data er afrapporteret i årsrapport
for 2019. Der arbejdes samtidig på, at kommunerne kan få løbende adgang til egne data.
x

Test af data fra Sygehusmedicinregistret: RKKP
afventer at Sundhedsdatastyrelsen melder Sygehusmedicinregistret klar til brug i kvalitetsdatabaser. Forsinkelsen fra SDS medfører, at
fokus i 2020 bliver indlæsning af data, og det vil
ikke være muligt at teste i databaser i 2020.

Data fra Laboratorieregistret: Der er god fremdrift på flere områder, og således er data implementeret for så vidt angår prostatacancer,
atrieflimren, fedme og skizofreni. For så vidt
angår hjerterehabilitering og hjertesvigt vil
implementering finde sted i foråret 2021. For
det nefrologiske område implementeres data i
forbindelse med udviklingsplanen for databasen. Afdækning af relevansen af Laboratorieregistret foregår i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplaner for databaserne.
Den fulde nytte af laboratorieregisteret opnås
først når Region Midtjylland påbegynder
indberetningerne til den fællesregionale
laboratorieportal, som er datakilden til
laboratorieregisteret.
PRO pilotprojekter: PRO projekterne er iværksat, bortset fra PRO projektet i ADHD-databasen. Der er udfordringer med overførsel af
data fra den nationale PRO infrastruktur, hvilket
betyder at flere af PRO projekternes tidsplaner
er udfordret.
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Læring og forbedring 2020
Dato: 2. nov. 2020

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
Status for de 10 2020 delmål:
1)
2)

Månedlig afrapportering er i stabil drift (KKA og årsrapportdatasæt).
Afdækning af mulighederne for løbende og automatiseret 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 RKKPs Videncenter og de regionale administrationer er styrket, bl.a. ved udvikling af nuværende kontaktpersonnetværk til et samarbejdsforum.
6) Konference er gennemført i 2020.
7) Der er afholdt dialogmøder mellem RKKP's Videncenter og databasernes styregrupper.
8) Der er patient repræsentation i 45 databasers styregrupper.
9) Standard vedtægter, som tager højde for ledelsesmæssig 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.
1) Månedlig afrapportering er i
stabil drift

2) Mulighed for socioøkonomiske data afdækket

3) Forskningsindsats drøftet i
relevante fora

4) Kommunikationsplan
iværksat

5) Udvikling af kontaktpersonnetværk

6) Konference er gennemført i
2020

7) Dialogmøder afholdt

8) Patient repræsentation i 45
databasers styregrupper

9) Standard vedtægter
godkendt

10) Understøttelse af Læringsog Kvalitetsteams

Noter

Månedlig afrapportering: Konkret er dette mål
defineret som at 72 databaser leverer i KKA
med udgangen af 2020. Med udgangen af
oktober har dette tal nået 57, og det forventes
at nå 64 inden årets udgang, hvorfor målopfyldelsen er markeret med rødt.
Socioøkonomiske data: Afdækningen er gennemført med det resultat, at vi ikke får løbende
adgang til data. Der foregår en fortsat dialog
om muligheder.
Forskningsindsats: Denne målsætning er
udskudt i lyset af forlængelsen af strategi
perioden til og med 2023.
Kommunikationsplan: en række af de tiltag,
der blev vedtaget med godkendelse af kommunikationsplanen er ved at blive gennemført,
f.eks. one-pagers, som publiceres regelmæssigt, og forbedret formidling af årsrapporter,
som er undervejs.
Kontaktperson netværk: Samarbejdsforum er
etableret og RKKP er pt. i gang med at udvikle
de foreslåede kommunikationskanaler.

Konference er under planlægning, men er udskudt til 2. + 3. nov. 2021 pga. sammenfald med
andre konferencer i foråret 2021, hvortil mange
konferencer i 2020 blev udskudt pga. Covid-19.
Dialogmøder/fyraftensmøder Der er gennemført fyraftensmøde som webinar den 22.
september 2020 med ca. 100 deltagere.
Patient repræsentation: Antal databaser med
patientrepræsentation er ultimo oktober 37.
Inden årets udgang forventes dette tal at være
43. Der er fokus på patientrepræsentation i
udviklingsplanerne for databaserne.
Standardvedtægter: Denne målsætning er udskudt i lyset af forlængelse af strategi perioden
til og med 2023. Som første tiltag i forhold til
målsætningen er der i oktober 2020 afholdt
dialogmøde med LVS.
LKT: LKT understøttes med data for så vidt angår
hoftenære frakturer og akut kirurgi og
børnediabetes, og RKKP deltager i
ekspertgruppen for LKT-KOL med henblik på
dataunderstøttelse.

