NYHEDSBREV FRA RKKP’S VIDENCENTER – APRIL 2020
Vi er alle i en særlig situation på grund af corona-krisen. I RKKP's Videncenter og databasestyregrupperne
fortsætter vi vores arbejde, så godt som vi kan under disse nye vilkår: Løbende resultater bliver udsendt,
årsrapporter bliver produceret, retningslinjer udkommer - så vi bidrager med viden til sundhedsvæsenet.
RKKP står også til rådighed for levering af data, ligesom vi bidrager med fortolknings- og analysekompetence.
I øjeblikket er vi bl.a. i gang med at inkludere data om COVID-19 i Dansk Intensiv Database, så ledere og
klinikere i sundhedsvæsnet hurtigt kan få oplysninger om behandlingen af COVID-19 til gavn for patienterne.
Fyraftensmøderne for styregrupperne, som var planlagt til maj måned, bliver vi desværre nødt til at udskyde.
Vi ser frem til at møde jer til fyraftensmøder i efteråret, når vi forhåbentligt har lagt corona-krisen bag os.

DATA OG VIDEN MED FOKUS PÅ COVID-19
FÆRRE HJERTEPATIENTER FÅR (SUB)AKUT BEHANDLING
Hospitalerne modtager langt færre akutte hjertepatienter under COVI-19-krisen. Det viser en rapport,
som RKKP og Vestdansk Hjertedatabase har udarbejdet på baggrund af tal fra Dansk Hjerteregister.
Tallene viser, at antallet af danskere, som henvender sig med akutte brystsmerter, er faldet med 20 %
i marts sammenlignet med samme periode sidste år.
"Faldet kan skyldes, at patienter ikke henvender sig til sundhedsvæsenet ved brystsmerter eller venter
længere, inden de ringer 112. Det er stærkt bekymrende og kan være en afledt konsekvens af det massive
fokus på COVID-19-epidemien, de massive ændringer i danskernes dagligdag og det massive fokus på
ikke at overbelaste sundhedssystemet", udtaler Jens Flensted Lassen, formand for Dansk Hjerteregister.
Læs pressemeddelelsen fra RKKP og se rapporten

REGIONERNE OPRETTER COVID-19-BIOBANK
Regionernes Bio- og Genombank har etableret en ny biobank: Dansk COVID-19Biobank. Det er en klinisk
biobank, som indeholder biologisk materiale, der kan bidrage til forbedrede behandlingsmuligheder for
COVID-19. Der vil som udgangspunkt blive indsamlet materialer fra personer som ambulant undersøges
for COVID-19 og fra indlagte personer testet positive for COVID. I bedste fald kan disse oplysninger give
viden om, hvordan sygdommen udvikler sig hos patienter og bidrage til en vaccine mod corona-smitte.
Læs pressemeddelelsen fra Danske Regioner
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PRIORITERING AF DATABASER
Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at holde et
møde om prioritering den 30. marts som planlagt
Men de har taget beslutning om etablering af fem
nye databaser - og der bliver sandsynligvis plads til
mindst tre databaser mere. Hvilke databaser det
bliver, forventer bestyrelsen at tage stilling til i juni.
Læs mere om status på prioriteringsprocessen

VELKOMMEN TIL 5 NYE DATABASER



Familiær Hyperkolesterolæmi
Databasen for thyreoideasygdomme



Database for ældre og skrøbelige patienter



Dansk Hjertestopregister



Database for Angst

ONE-PAGER FOR ALLE ÅRSRAPPORTER
I det seneste års tid har RKKP's Videncenter haft et samarbejde med Ugeskrift for Læger om at publicere
'one-pagere', som er et resumé af konklusionerne og anbefalingerne fra en række udvalgte årsrapporter.
De er blevet så stor en succes, at samarbejdet nu er udvidet til at omfatte årsrapporter for alle databaser.
Fremover skal videncentret og styregrupperne derfor udarbejde en 'one-pager' sammen med årsrapporten.
12 af disse 'one-pagere' bliver publiceret i den trykte udgave af Ugeskrift for Læger; de øvrige bliver lagt
på ugeskriftets hjemmeside. Hvilke der bliver offentliggjort hvor bliver besluttet af en fælles redaktion.

RETNINGSLINJE NR. 100 ER UDGIVET
Retningslinjesekretariatet har sammen med DMCG.dk fejret det første runde jubilæum. Retningslinje nr.
100 i den intensiverede retningslinjeindsats på kræftområdet er nu offentliggjort. Kræftområdet dækkes af
ca. 300 retningslinjer med anbefalinger for alle dele af patientforløbet, og der er således behov for at
fortsætte det gode arbejde.
"Det har krævet en ekstra indsats af de involverede klinikere at nå denne milepæl. Opgaven er blot én
blandt mange, de skal løse, og der er behov for, at ledelsen bakker op omkring arbejdet med de kliniske
retningslinjer, fx ved at understøtte muligheder for frikøb eller merarbejde", siger Henriette Lipczak, leder
af Retningslinjesekretariatet.
Se videohilsen fra Retningslinjesekretariatet

OBS! PAS PÅ PERSONHENFØRBARE DATA
Personhenførbare data fra de kliniske kvalitetsdatabaser må aldrig fremgå direkte i præsentationer eller
offentliggøres på nettet. Det ved vi godt allesammen, men alligevel sker det.. Data fra Dansk Lunge Cancer
Register har nu i en periode ligget tilgængelige i en præsentation på en undervisningshjemmeside på OUH.
Heldigvis har kun 15 personer åbnet præsentationen, som var en del af et undervisningsmateriale rettet
mod fagfolk, som er vant til at skulle håndtere personfølsomme oplysninger. Men det er stadig et brud på
persondatasikkerheden. Et brud, som kan være med til at skabe utryghed om adgangen til borgernes data.
Så pas på, at der ikke er persondata i tabeller og grafer - tjek hellere én gang for meget end én gang for lidt.
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