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Nyhedsbrev
RKKP‐styregruppen takker databaser og kompetence‐

Henvendelser til Databasernes Fællessekretariat

centre
Styregruppen har med glæde noteret, at stadig flere rapporter kommer

Henvendelser til Databasernes Fællessekretariat er altid

tidligere i forløbet, og de regionale kvalitetsafdelinger oplever, at de

velkomne. Generelle henvendelser kan rettes til:

tidligere afleveringer gør det muligt i højere grad at fokusere den regio‐

fagligkvalitet@rm.dk

nale opfølgning på aktuelle forbedringstiltag i stedet for (bort)forklaring
af tidligere resultater.
Fællessekretariatet er klar over, at det har krævet en ekstraordinær ind‐

Ellers er kontaktoplysninger på sekretariatet:

sats af databaserne og kompetencecentrene at rykke afrapporteringen

Cheflæge Paul Bartels ( paubar@rm.dk)

frem og takker ligesom styregruppen for indsatsen.

Specialkonsulent Anne‐Marie Hansen (annhan@rm.dk)
Chefsekretær Maybritt Pedersen (mayped@rm.dk)

Driftsmidler 2014 er udmøntet

tlf. 7841 3971

Den 28. juni 2013 udsendte Databasernes Fællessekretariat bevillings‐

Økonomiassistent Pia Frandsen (piafrn@rm.dk)

breve til databaser med bevillingstilsagn 2014 samt svar på ansøgninger

Tlf.: 7841 3972

fra nye databaser/databaser, der tidligere har fået 1‐årige bevillingstil‐
sagn.
Den samlede

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

udmøntning kan ses på

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

http://www.rkkp.dk/

databaser eller foretage større ændringer i driftsvilkår for eksisterende databaser.

stratificeringskoncept/
regionernes+udviklingsp
ulje+for+klinisk+kvalitet

Styregruppen har frem til næste bevillingsrunde iværksat en opdatering af prioriteringsredskabet for ud‐
møntning af midler (stratificeringskonceptet). Dette vil danne grundlag for større justeringer i de eksiste‐
rende databasers driftsvilkår og grundlag for prioritering af nye databaser fra 2015.

Betingelser i bevillingerne
Ligesom i 2013 er der flere betingelser, som databaserne bedes være opmærksomme på. Især fremhæves krav om afrapportering inden
for 6 måneder efter opgørelsesperioden, efterlevelse af skabelon for årsrapport og løbende afrapportering. Hvis en database er i tvivl om
bevillingskrav eller vurderer, at databasen er på kanten af disse, er det vigtigt at kontakte Databasernes Fællessekretariat tidligt i forløbet.
RKKP‐styregruppen har besluttet, at databaser, der ikke efterlever årsrapportskabelonen i 2013, får betingede 2014‐bevillinger, og ud‐
møntning vil afhænge af, at der fremsendes plan for omgående indførelse af skabelonen.
Samtidig er der iværksat en revision af skabelonen for at imødekomme de forslag til ændringer, der er indkommet fra databaserne, der
har anvendt skabelonen de sidste 6‐8 måneder.
Den til enhver tid gældende skabelon kan ses på http://www.rkkp.dk/de+kliniske+kvalitetsdatabaser/afrapportering+af+resultater/
skabelon+for+%C3%A5rsrapporter

Projektmidler 2013 udmøntet

Opstart af en fælles akutdatabase

I marts 2013/juni 2013 har RKKP‐styregruppen givet midler til

RKKP‐styregruppen har besluttet, at der skal etableres en

iværksættelse af de følgende projekter:

fælles akutdatabase og har nedsat en bredt funderet data‐

 Vurdering af funktionsevne efter udskrivelse fra hospital hos

basestyregruppe.

patienter med akut apopleksi

 Brug af statistisk proceskontrol (SPC) i afrapporteringen fra de
kliniske kvalitetsdatabaser

 Data validering, DKMS (mammografiscreening)
 Udvidelse af Dansk Fedmekirurgi Register med plastikkirurgisk
behandling

 Overdragelse af ”Håndbog i Kvalitetsforbedring” fra Kræftens
Bekæmpelse til RKKP

 Etablering af database til monitorering af kirurgisk patientsik‐
kerhed – et pilotprojekt

 Kardiologisk fællesdatabase: Kortlægning af strukturelle for‐
hold

 Registrering af hjerte‐CT i Dansk Hjerteregister (DHR)
 Inkl. af Renale Diagnoser i DNSL
 Anvendelse af sekundærdata til beregning af kvalitetsindika‐

Databasens styregruppe har efterfølgende vurderet, at etab‐
lering af databasen forudsætter nedsættelse af 2 arbejdsgrup‐
per, der skal sikre hhv. definition af generisk/standardiseret
akutte patientforløb hhv. prioritering af veldefinerede, rele‐
vante, afgrænsede tilstande, der vil skulle monitoreres i regi
af databasen. Dette sker i efteråret 2013 sideløbende med en
kortlægning af datakilder og afdækning af evidensgrundlag.
På basis af dette arbejde vil der blive lagt en plan for en efter‐
følgende etablering af databasen, som forventes at tageud‐
gangspunkt i eksisterende databaser, der dækker akutte pati‐
enter .

torer indenfor svær sepsis og septisk shock på intensivafde‐
ling (intensivdatabasen)

 Udvikling af tværsektorielle rehabiliteringsindikatorer for
patienter med KOL

 Levering af 40+ områder i generisk model inden udgangen af
2013
Der vil blive udmøntet projektmidler igen i nov. 2013
(ansøgningsfrist: 28. okt. 2013) og marts 2014 (ansøgningsfrist 21.
feb. 2014). Ansøgning skal ske via det tilknyttede kompetence‐
centre, som har adgang til skabeloner for ansøgning.

Prosbasen lukket
På møde 15. marts 2013 besluttede RKKP‐styregruppen at bringe
driftsstøtte til Prostata database II for behandling af benign
prostatahyperplasi (ProsBase) til ophør grundet bl.a. fortsat lav
dækningsgrad (databasekomplethed).
Styregruppen var betænkelig ved at bringe driftsstøtte til ophør,

 Regionerne anbefales at følge op på, om der sker relevant
klinisk prioritering af området .

 At Sundhedsstyrelsen bedes overveje, om der med fordel
kan iværksættes udvikling af kliniske retningslinjer for om‐
rådet.

da det vurderes relevant at monitorere området både pga. til‐
standens hyppighed og kendte forskelle i operationsmetoder,
men vurderede – med beklagelse ‐, at der ikke er andet valg givet
den manglende faglige opbakning til databasen.

Dansk Urologisk Selskab har meddelt, at beslutningen accepte‐
res, og der vil ikke blive forsøgt en restrukturering af databa‐
sen, men i stedet fokuse‐
ret på iværksættelse af

Prosbasens data vil blive

I forlængelse af ophør af driftsstøtte traf RKKP‐styregruppen føl‐

forskningstiltag i forhold

opbevaret efter gældende

gende beslutninger:

til de data, der allerede

regler og vil være tilgængelig til

 Dansk Urologisk Selskab orienteres om, at RKKP‐styregruppen

er indsamlet..

evt. kvalitetsarbejde på

vil se positivt på en ansøgning om midler til etablering af re‐
struktureret database på området i det omfang, der sikres
opbakning fra specialet og regionerne.

deltagende afdelinger samt
forskningsprojekter efter de
gældende regler for
forskningsadgang til data fra
støttede, kliniske
kvalitetsdatabaser.
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”F5‐boks” fjernet

National databasedag

I foråret 2013 har det som bekendt ikke været muligt at få adgang til

Databasedagen, som blev arrangeret i et samarbejde med de

Analyseportalen fra sygehuse uden for Region Hovedstaden. Dette

Lægevidenskabelige Selskaber, var udbytterig og med mange

har betydet manglende adgang til data for databaser tilknyttet Kom‐

gode input fra databaserne. RKKP‐styregruppen har besluttet,

petencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (KCKS) Øst.

at dagen vil blive årligt tilbagevendende – og målgruppe vil væ‐

Adgangen er nu sikret efter intensiv indsats fra Region Hovedstaden.

re databaserne samt personer, der står for det regionale kvali‐

Såvel fællessekretariatet som KCKS‐Øst beklager de gener, der har

tetsarbejde.

været i forbindelse med den manglende adgang. Hvis I oplever pro‐
blemer med adgangen, kan der skrives til KCKS‐Øst på
kidsupport@regionh.dk, ligesom der selvfølgelig kan rettes henven‐

Vi håber, at mange databaser –
som i år – vil bakke op om da‐
gen.

delse til Fællessekretariatet.

De vigtigste konklusioner
fra dagen kan ses på
http://www.rkkp.dk/files/
Subsites/RKKP/De%
20Kliniske%
20Kvalitetsdatabaser/Pr%
C3%A6sentationer%
20fra%20Den%
20Nationale%
20Databasedag/
konklusioner.pdf

Lidt om økonomi
Husk angivelse af database/DMCG‐navn

Udløb af tidligere bevilling

Vores økonomiafdeling beder om, at I husker, at alle regninger, der

Alle bevillinger udmøntet af Danske Regioner, før Fællessekreta‐

sendes til Fællessekretariatet vedrørende database/DMCG‐drift

riatet overtog udmøntningen er nu udløbet – dvs. alle bevillin‐

påføres databasenavn – dette er særligt vigtigt, når I bestiller for‐

ger givet før 2012.

plejning/mødelokaler.

Nedlæggelse af Rådgivende forum

DNKK‐Modellen

RKKP‐styregruppen har med godkendelse af regionssundhedsdirek‐

I september 2012 sluttede pilotprojektet omkring DNKK ‐ en

tørkredsen besluttet at nedlægge det Rådgivende Forum, fordi de

generisk platform for kliniske kræftdatabaser i Danmark. Med

halvårlige møder i forummet var præget af mange afbud. Databa‐

henblik på at sikre den anbefalede udrulning af DNKK‐

sernes og regionernes input vil blive sikret via det årlige database‐

modellen vil de 2 mio. kr., som er afsat årligt på Finansloven

møde, og input fra øvrige parter repræsenteret i det hidtidige fo‐

til DMCG‐databaser, fremover blive anvendt hertil i den kom‐

rum vil blive søgt ved at konstituere kredsen som et stående hø‐

mende årrække.

ringsudvalg.

Til sikring af den bedst mulige
proces er nedsat en styregruppe,
der skal prioritere rækkefølgen i

Se mere om DNKK‐

udrulningen af DNKK‐modellen

modellen på

samt evaluere processen løben‐

http://www.rkkp.dk/

de.

de+kliniske+kvalitetsdat

Udrulning vil ske i tæt dialog

abaser/

med de berørte databaser.

den+nationale+kliniske+
kr%C3%A6ftdatabase

Databasernes Fællessekretariat ønsker god sommer…
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