NYHEDSBREV FRA RKKP’S VIDENCENTER – DECEMBER 2019
Tak for et godt samarbejde i 2019. I februar godkendte bestyrelsen RKKP's strategi 2019-2022, som sætter
retningen for RKKP. Målsætningerne for 2019 er vi lykkedes godt med, og vi skal nu i gang med nye i 2020.
Jeg er stolt over, at data og årsrapporter er kommet ud under til tider vanskelige vilkår. Vi har også fået
resultater og anbefalinger ud til et bredere publikum i Ugeskrift for Læger. Det ser jeg som et vigtigt skridt
hen imod at bringe den viden, vi skaber i fællesskab, bedre i spil til at understøtte et lærende sundhedsvæsen.
Når jeg kigger frem mod 2020, glæder jeg mig til, at vi får data fra LPR3. Jeg ser også frem til, at vi får skabt
bedre rammer for databasearbejdet, så ansvars- og rollefordelingen bliver tydelig for os alle. Endelig bliver
det spændende at følge analysefasen i forbindelse med RKKP's digitale transformation, da den skal danne
grundlaget for, at RKKP kan levere den rette information til de rette personer, i rette tid og i rette format.

Glædelig jul og godt nytår / Direktør Jens Winther Jensen

MÅLSÆTNINGER FOR 2020
RKKP's målsætninger for 2020 blev vedtaget af bestyrelsen den 18. november 2019. Målsætningerne
bygger videre på de resultater, som vi har opnået i 2019 – og bringer os videre mod målene for 2022.
Sammen tager vi nu fat på at opfylde målsætningerne – så vi kan levere viden til et bedre sundhedsvæsen.
Du kan finde målsætningerne på RKKP's hjemmeside.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
Tak for de mange input til RKKP’s allerførste kommunikationsstrategi.
Kommunikationsstrategien er nu tilrettet og godkendt af bestyrelsen.
Du kan finde den på hjemmesiden under 'Strategier og målsætninger'.
I 2020 tager vi fat på en række af de handlinger, som skal bidrage til at
realisere målene i kommunikationsstrategien.
Det drejer sig i første omgang om at systematisere kommunikation om
henvendelser, styrke formidling af årsrapporter, etablere abonnementsordning for nyheder og sikre et fælles visuelt udtryk i kommunikationen.
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VURDERING OG PRIORITERING
Vurdering og prioritering af databaser er del af RKKP-strategien 2019-2022. Processen blev iværksat for
at understøtte et fuldt fagligt udbytte af de kliniske kvalitetsdatabaser. Som led i processen har vi evalueret
eksisterende databaser, gennemgået ansøgninger om nye databaser og afdækket behovet for databaser.
RKKP's Videncenter takker på bestyrelsens, fagligt råds og egne vegne for de mange gode bidrag, vi har
fået i høringen. Vi har modtaget 80 høringssvar i alt, som nu indgår i beslutningsgrundlaget, når bestyrelsen
skal drøfte vurdering og prioritering igen den 20. januar 2020.
Læs høringssvar til vurderings- og prioriteringsprocessen.
…

DIGITAL TRANSFORMATION
En velfungerende datacyklus, hvor data effektivt indsamles, kobles, analyseres, fortolkes og giver indsigt
til kvalitetsforbedring. Det er kort fortalt målet med vores nye projekt 'Digital Transformation af RKKP'.
Det skal bl.a. være lettere og hurtigere at få data indsamlet, og det skal være muligt at få de rette data
bragt mere i spil over for en bredere vifte af målgrupper, herunder på sigt også patienter og pårørende.
Analysefasen i projektet startede med et kick-off i december 2019 og løber frem til november 2020.
Læs mere om projektet: 'Kick-off for projekt Digital Transformation af RKKP'.

NYT FRA RETNINGSLINJESEKRETARIATET
65 retningslinjer på kræftområdet er nu at finde på DMCG's hjemmeside
under 'Kliniske Retningslinjer'.
Her kan du også finde den nye monitoreringsvejledning. Monitorering af
anbefalingerne i de kliniske retningslinjer kan bruges til vurdering af både
implementering og effekt af anbefalingerne.
Monitoreringen etableres af styregruppen for de relevante kvalitetsdatabaser
og RKKP's Videncenter med afsæt i anbefalinger fra retningslinjens forfattere.
Du finder monitoreringsvejledningen under 'Skabeloner og vejledninger'.'
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WORKSHOP DATA :: VIDEN :: FORBEDRING
Hvordan kan vi bruge den viden, som vi skaber i fællesskab, til at gøre sundhedsvæsenet bedre? Hvad er
ledelsens rolle? Hvad har klinikerne brug for, når de skal forstå data og omsætte dem til forbedringer?
Hvordan flytter vi noget for patienterne? Spørgsmålene var mange – og diskussionslysten var stor – da
65 ledere og klinikere mødte den 3. december 2019 til RKKP's workshop om Data :: Viden :: Forbedringer.

Få et indtryk fra workshoppen og se oplægsholdernes præsentationer

ARRANGEMENTER
FYRAFTENSMØDER FOR STYREGRUPPEMEDLEMMER
Vi gentager successen med fyraftensmøder for styregruppemedlemmer..
Møderne finder sted i:
 København:
Onsdag
Fyraftensmøder
i foråret
… den 13. maj 2020 kl. 16-18
 Aarhus: Mandag den 18. maj 2020 kl. 16-18
Databasekonference
2020 den
… Sæt
i kalenderen
 Odense: Mandag
25. Xmaj
2020 kl. 16-18
Programmet bliver annonceret på RKKP's hjemmeside i løbet af foråret.

KONFERENCE OM KVALITETSUDVIKLING
Sæt X i kalenderen.
Årets konference om det lærende sundhedsvæsen finder sted i Aalborg Kongres- og Kulturcenter den
2. og 3. december 2020. Med udgangspunkt i kliniske kvalitetsdatabaser og forskning sætter vi fokus
ARRANGEMENTER
på resultater og muligheder i datastøttet kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet.
Vi håber at se så mange som muligt af jer til to spændende dage med faglig inspiration og videndeling.
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