December 2016

Nyhedsbrev
1) Ansøgningsrunde 2017 – alle skal søge, ansøgningsfrist 21.4.2017
2) Reorganisation, velkomster og afskedssymposium
3) Vi vælter i dokumentation og resultater
4) Nyt om it-udbud
5) Lavpraktisk om økonomi

Ansøgningsrunde 2017 – alle skal søge
I 2014 blev givet tre-årige bevillingstilsagn 2015-2017 til ganske mange databaser. Men disse
bevillingstilsagn udløber ved udgangen af 2017. Dvs. vi skal alle på den igen:
Alle databaser – uanset om de tidligere har fået støtte – og DMCG’ere skal søge om 2018prioritering senest d. 21.4.2017.
Herefter vil RKKP-bestyrelsen udmønte midler på baggrund af sagsfremstilling foretaget af
Fællessekretariatet via sagsbehandling fortaget af en gruppe bestående af faglige eksperter,
Sundhedsdatastyrelsen og RKKP’s direktør. DMCG.dk’s formand vil blive inddraget i prioritering af
DMCG’er.
Der skal søges via ansøgningsskema og prioriteringsskema tilgængelig
http://www.rkkp.dk/okonomi/regionernes-udviklingspulje-for-klinisk-kvalitet/. Databasernes RKKPkontaktperson vil være behjælpelig med udfyldelse.
I skemaerne er overlap både ift. Sundhedsdatastyrelsens nye godkendelsesskema og
dokumentationsskabelonen. Hvis disse er udfyldt for databasen, er man velkommen til at vedlægge
dem ansøgningen og undlade udfyldelse af de elementer, der kan findes her.
-

men ikke alle er skabt lige

Kræftdatabaserne skal jf. kræftplan II prioriteres – dvs. her har vi ikke brug for en redegørelse for
alvorlighed for at sikre et grundlag for prioritering. Vi beder dog alligevel om, at der sker udfyldelse
af skemaerne, da vi vurderer, at de er medvirkende til at give et godt overblik over status for
driften.
-

der søges ikke bestemt budget

Der skal ikke angives et ansøgt driftsbudget – for eksisterende databaser vil blive antaget, at I
søger uændret budget ift. tidligere, for nye databaser udmøntes automatisk standardtakster.
Hvis en eksisterende database søger ændringer i budget, skal begrundelse angives i tekstfelt.
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Flere af jer har modtaget varslinger omkring jeres 2018-udmøntning – f.eks. udfasning af støtte til
ekstern sekretariat eller krav om epidemiologisk bistand fra RKKP. Evt. indsigelser overfor disse
varslinger skal angives i samme tekstfelt.
Mens der altså antages, at I søger om uændret budget, skal varsles, at der kan forventes
reduktioner i budget – samt evt. bortprioritering af enkeltdatabaser. Der er blevet prioriteret flere
nye databaser: disse databaser skal på sigt drives inden for rammerne af vores samlede ramme, så
ja… de mulige konsekvenser af det regnestykke står klare.
Reorganisation, velkomster og afskedssymposium
Vi har haft den interne RKKP-reorganisation i vores nyhedsbreve et par gange nu – det har trukket
ud, men det begynder efterhånden at falde på plads.
Således glæder Fællessekretariatet sig til at byde velkommen til ny direktør Jens Winter Jensen d.
1.2.2017
Samtidig skal siges farvel til hidtidig faglig leder i RKKP Paul Bartels. Der afholdes i den anledning
internationalt afskedssymposium d. 28.2.2017 i København.
Programmet er ved at komme på plads og vi forventer at kunne byde velkommen til en dag, hvor vi
kan markere Paul Bartels’ mange år i kvalitetsbranchen ved at gøre status for de opnåede resultater
men også ved at skue fremad og få lagt sporene for de kommende år.
Oplysninger om tilmelding og program udsendes i starten af det nye år.
Og så til de ting, der ikke er på plads endnu – men kommer det.
Vi havde forventet at kunne få reorganisationen på plads uden at databaserne ville mærke det store
til det – andet end for det gode. Den ambition er uændret på plads på de overordnede linjer: rigtig
mange RKKP-medarbejdere har tilkendegivet at gå med over i den nye organisation og vi glæder os
til at trække på deres ekspertise i en mere strømlinet organisation.
Enkeltdatabaser vil dog opleve nye ansigter i deres RKKP-team – for mens mange har valgt at følge
med over i den nye organisation, vælger andre at søge nye udfordringer.
Det er altid vemodigt at sige farvel til gode samarbejdspartnere – men vi ønsker dem alt mulig held
og lykke.
For at sikre at driftsforpligtelserne leves op til, søger RKKP at indgå overgangsaftaler med hidtidige
værter for de epidemiologiske kompetencecentre 2017 ud– samtidig slås 2-3 nye fuldtidsstillinger
som epidemiologer for databaserne op snarest.
Med ekspertise i øvrige RKKP-team og ikke mindst i databasernes styregrupper, er vi derfor trygge
ved, at mens 2017 vil byde på nye ansigter, så vil databasernes årsrapporter og løbende
afrapportering uændret udkomme.
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Vi vælter i dokumentation – og resultater
PROCRIN-projektet nærmer sin afslutning – når det gælder vores delprogram, fremgår resultaterne
meget klart:
Dokumentation af 54 databasers dokumentation kan nu ses her: https://www.rkkpdokumentation.dk
Tallet forventes at stige til 65-70 frem mod 31. marts 2017.
Vi takker alle databaser, der har bidraget/bidrager til dokumentationen.
Skabelonen var oprindeligt RKKP’s egen, men udfyldelse er gjort til bekendtgørelseskrav for alle
godkendte kliniske kvalitetsdatabaser.
Dokumentationen udgør værdifuld viden: med få klik kan man f.eks. få en oversigt over alle
databaser baseret på LRP-data (via hent data); søge på tværs af databaser for oversigt over, hvilke
databaser indeholder indikatorer, der omhandler komplikationer (via Søg) etc.
Vi arbejder stadig med brugervenlighed af systemet - og hører gerne forslag til systemet, ligesom vi
selvfølgelig står til rådighed for spørgsmål.
Samtidig afrapporteres flere og flere databasers resultater i regionernes
ledelsesinformationssystemer via Generisk Model.
Flere regioner afrapporterer resultater på afdelingsniveau for hele landet i deres systemer – men
derudover kan alle formænd/styregruppemedlemmer få adgang til afdelingsresultater for hele
landet via RKKP’s afrapporteringsløsning ved henvendelse til fagligkvalitet@rm.dk.
Adgang til personhenførbare data til kvalitetsbrug fra egen afdeling skal altid sikres via egen regions
ledelsesinformationssystem. Se links til de regionale systemer her:
http://www.rkkp.dk/afrapportering/

It-udbud
Vi har nu i ca. tre år angivet, at der vil blive gennemført it-udbud ”inden for et par år” mhp. sikring
af tidssvarende platform til indsamling/fangst af data til databaserne; behandling af disse og
afrapportering.
Der er nu fastlagt ny tidsplan – således vil i det næste år blive gennemført et ”proof of concept”eksempelprojekt. Alt efter resultat af dette, vil udbud blive gennemført i 2018.
En ny platform er tiltrængt – hvor bl.a. krav om modtagelse af data fra regionale journalsystemer
(EPJ; Sundhedsplatformen) udfordrer vores nuværende løsninger.
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Lidt af det lavpraktiske vedr. økonomi
Afslutning af regnskabet 2017
Alle fakturaer, der skal føres på 2016-regnskabet, skal være os i hænde senest mandag d. 9. januar
2017. Dette gælder også anmodning om refusion af alle personlige udlæg. Anmodninger om
refusioner vedr. 2016, som modtages efter d. 9. januar 2017, kan umiddelbart ikke refunderes.
Hvis I har udgifter tilhørende 2016-driften, der ikke kan faktureres før denne dato, bedes I kontakte
os.
Ikke længere nødvendigt med originalbilag
Region Midtjylland har ændret retningslinjer ift. refusion af udlæg; det er nu ikke længere et krav,
at originale bilag fremsendes. Skannede bilag godkendes som dokumentation og kan sendes til
Fællessekretariatet mhp. refusion.
2017-bevilling
2017-bevilling vil være tilgængelig for jeres brug fra 1.1.2017 jf. jeres bevillingsbreve. Vi kender
ikke fremskrivningsfaktor endnu.
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