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En forrygende start
RKKP er kommet forrygende fra start efter, at den
nye enhedsorganisation så dagens lys den 01.04.17.
Udover al den fokusering en fusionsproces, som
dannelsen af det nye RKKP kræver, har vi haft fokus
på at opretholde driften i vidst mulige omfang. Det
er med en vist stolthed – på jeres vegne ‐ at vi kan
konstatere, at der siden 1. april er udgivet mere
end 30 årsrapporter eller en årsrapport hver anden
dag i gennemsnit. Samtidig leverer RKKP data til
regionerne i generisk model løbende.
Heldigvis er der også mange ønsker til RKKP, og
med dette nyhedsbrev vil vi gerne orientere om
nogle af de andre områder, vi arbejder med.

Prioritering af databaser
Databaser for den ældre multisyge patient og
thyreoideasygdomme
Årets prioritering er gennemført, og alle databaser
har modtaget bevillingsbrev. Der var ansøgninger
for otte nye databaser samt 71 eksisterende RKKP‐
databaser.
RKKP's nyetablerede faglige råd hjalp i
prioriteringen, og resultatet blev et fokus på at
sikre relevant tværfaglige, ‐disciplinære og ‐
sektorielle databaser.
Det har betydet, at et par databaser er mødt med
krav om udvidelse af fokus, så hele patientgruppen
og ikke kun et behandlingstilbud dækkes
(fedmekirurgidatabasen & database for biologisk
behandling af inflammatoriske tarmsygdomme).
Ingen af de nyansøgende databaser har direkte
fået imødekommet ansøgning ‐ men databasen for
thyreoideakirurgi har fået tilsagn om bevilling, hvis
den vil udvide fokus til at dække
thyreoideasygdomme generelt.
Vi glæder os over bestyrelsens ønske om at
prioritere relevant udvidelse og etablering af nye
databaser.
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Prioriteringen identificerede også et par databaser,
hvor det vurderes relevant at bringe støtten til
ophør:
Bestyrelsen foreslår at støtte til Landsdækkende
Database for Geriatri udfases, og at der i stedet
etableres en database for den ældre multisyge
patient. Dette forslag sendes i høring i relevante
videnskabelige selskaber, og endelig beslutning vil
blive truffet i november 2017.
Derudover forventer vi at skulle sige farvel Dansk
Transfusionsdatabase (DTDB) på sigt ‐ databasen
vurderes ikke at kunne fungere som en klinisk
kvalitetsdatabaser, der kan understøtte
kvalitetsarbejde på afdelingsniveau. Den har
værdifuld rolle som datakilde for andre databaser,
og det vurderes derfor mere relevant at etablere et
nationalt register med data. RKKP og
Sundhedsdatastyrelsen vil gå i dialog omkring
etablering, og i mellemtiden vil databasen uændret
få støtte til at sikre data.
Se overblik over prioritering her:
http://www.rkkp.dk/okonomi/regionernes‐udviklingspulje‐
for‐klinisk‐kvalitet/

Andre nye databaser i RKKP‐klubben
Uden for de ordinære prioriteringsrunder byder
RKKP også i ny og næ velkommen til nye databaser:
Som led i arbejdet omkring "Nyt Dansk
Hjerteregister" ‐ læs mere nedenfor, bliver der
etableret en database for akut koronarsyndrom. En
sådan database har længe været savnet ‐ det er
højvolumenområde, og lande, som vi normalt
sammenligner os med i databasesammenhænge,
har database på området.
Databasen får støtte til etablering, men fortsat
støtte er betinget af godkendelse ved
Sundhedsdatastyrelsen.
Danarrest (registrering af hjertestop på hospital)
har eksisteret i nogle år uden RKKP‐støtte, men
kom med år, da databasens resultater skal bruges
til at monitorere de nye nationale kvalitetsmål.
Så er Dansk Retspsykiatrisk Database blevet
godkendt ‐ databasen er blevet oprettet på
baggrund af ønske fra regionspsykiatridirektørerne.
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RKKP‐ydelser til alle – med ordentlig
overgangsordning
Bestyrelsen har fastholdt tidligere varslinger af, at
databaserne skal drives på stadig mere ensartede
vilkår – og at alle støttede databaser skal have
ydelser fra RKKP – dvs. støtte til epidemiologi,
biostatistik, datamanagement, it‐drift og klinisk
koordination. Dette er gjort med ønsket om at sikre
bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske
kvalitetsdatabaser, såvel klinisk, ledelsesmæssigt
som forskningsmæssigt.
Beslutning om RKKP‐ydelser følger også af, at
regioners EPJ‐strategier og myndigheders
formatkrav gør drift af databaser stadig mere
vanskelig. Her vil bestyrelsen, at RKKP bliver
synonym med kliniske styregrupper, der sikrer
udvikling og vedligehold af fagligt indhold af
databaser og med faglig tolkning af resultater –
med en organisation omkring, der leverer
højniveau support på alle nødvendige områder.
Dette så databaserne på højt niveau understøtter
kvalitetsudvikling.
Alle støttede databaser vil altså modtage deres
epidemiologiske/biostatistiske support fra RKKP ‐
og støtten til eksterne sekretariater udfases. Når
det gælder det sidste, håber bestyrelsen, at de
gode kræfter i sekretariaterne vil overgå til den
interne RKKP‐organisation og sikre, at viden i
sekretariaterne spredes til flere databaser.
Når det gælder kræftdatabaserne, er det besluttet,
at der gives uændrede 2018‐bevillinger til eksterne
sekretariater og epidemiologi for at sikre en god
proces, der kan reducere tab af viden ved ændring i
driftsvilkårene.
Kontorfællesskab med DMCG.dk sekretariatet og
Danish Comprehensive Cancer Center
Der er etableret et Danish Comprehensive Cancer
Center (DCCC) ‐ læs mere her:
http://www.regioner.dk/media/3849/danish‐
comprehensive‐cancer‐center‐modelpapir.pdf

Regionerne har valgt at placere sekretariat
sammen med RKKP i Aarhus, hvor også DMCG.dk's
sekretariat er placeret. Vi forventer god synergi
mellem disse parter og er glade for samarbejdet.
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Intensiveret indsats i udvikling af kliniske
retningslinjer
Der er sket bevilling fra Sundheds‐ og
Ældreministeriet til en intensiveret indsats i
udvikling af kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Læs mere her: http://www.rkkp.dk/om‐
rkkp/nyheder/styrket‐indsats‐i‐udviklingen‐af‐retningslinjer/

Vi glæder sig over bevillingen og mulighederne i et
stærkt samspil mellem RKKP, DMCG.dk og DCCC
med udvikling af retningslinjer, kvalitet og
forskning.

Nyt Dansk Hjerteregister ( NDHR)
Det er iværksat større projektaktivitet omkring
databaserne på hjerteområdet. Der er startet med
tre delopgaver, som der kan læses mere om her:
http://www.rkkp.dk/drift‐og‐udvikling/diverse‐projekter/nyt‐
dansk‐hjerteregister/.

Danske Regioner og projektorganisationen om
NDHR inviterer løbende til stormøder om
processen. Tredje stormøde er den 15.11.17.
Præsentationer fra de første stormøder kan ses
her: http://www.rkkp.dk/om‐rkkp/arrangementer/afholdte/

Fagligt råd
Den sidste brik i den ny RKKP‐organisation er på
plads. RKKP's bredt sammensatte faglige råd havde
konstituerende møde den 16.05.17.
Rådets sammensætning kan ses her:
http://www.rkkp.dk/om‐rkkp/fagligt‐rad/. Vi glæder os
over den brede opbakning til rådets arbejde fra de
udpegende organisationer. På første møde kom
rådet med input til opfølgning på afrapportering af
resultater fra databaserne ‐ og så har rådet ikke
mindst støttet bestyrelsen i processen med
prioritering af databaser.

Opdateret kortsigtet handleplan
RKKP's strategi tager uændret udgangspunkt i de
ambitiøse 2015‐udviklingsmål.
Bestyrelsen har besluttet, at RKKP på kort sigt skal
holde fokus på en række opgaver, der kan ses her:
http://www.rkkp.dk/om‐rkkp/handleplan/
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Valid
deringsmaanuel
RKKP har udgivet en manuaal for validering. Al
valide
ering, der ønskes iværkksat som led
di
datab
basens drift, skal ske in
nden for ram
mmerne af
manu
ualen, der kan ses her http://www.r
h
kkp.dk/om‐
rkkp/n
nyheder/rkkp‐‐udgiver‐valideringsmanuall/

o
Dataabasernes bidrag til lærings‐ og
kvalitetsteam (LKT)
LKT‐P
Palliation ogg Dansk Palliativ Databaase har i
samarbejde udvviklet indikaatorer, som
afrapporteres viaa Generisk Model – ho
ospices
anven
nder her RK
KKP's afrapo
orteringsportal (Rehfelld).
LKT‐A
Apopleksi haar på lignen
nde vis ønskke om at
anven
nde Dansk A
Apopleksi Databases
D
lø
øbende
afrapportering. H
Herunder denne udvidet med dat a
fra Daatabasen fo
or Atrieflimrren og
Præhospitalsdatabasen. Der pågår diallog med
ovensstående dattabaser sam
mt afklaring af de
speciffikke opgørrelser.

God sommer
Sidst, men ikke m
mindst vil vi ønske alle en god
somm
mer og takkee for endnu
u et spændeende halvår..

Har
H I spørgsm
mål til oplyssninger i breevet – eller er der
op
plysninger, I savner, såå kontakt oss endeligt.

RKKP holder ikkee lukket, meen der afviklles
selvfø
ølgelig feriee – dvs. jeress normale
konta
aktpersonerr kan være væk
v i nogle uger. Her
henviiser vi til kon
nkrete auto
osvar for hveem, der kann
træffe
fes i stedet, og ellers ka
an henvendeelse altid skke
til fag
gligkvalitet@
@rkkp.dk.

På
å vegne af hele
h RKKP

Jeens Wintherr Jensen
Direktør
D

Vi harr fået nye ee‐mailadressser
(@rkkkp.dk), og d
derudover har nogle
også fået
f
nyt tellefonnummeer.
Konta
aktoplysning
ger for alle RKKP‐
ansattte kan ses h
hjemmesideen:
http:///www.rkkp
p.dk/kontakkt/
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