Nyhedsbrev fra RKKP's Videncenter, marts 2019 til databaser og DMCG'ere
Strategi – og høringssvar
Vi glæder os til at tage fat på den nye strategi og handleplan sammen med jer –
strategiprocessen viste, at omgivelserne i høj grad vil databaserne, og der er mange opgaver
både for RKKP's Videncenter og jer i styregrupperne.

Det er meget positivt, at vores fælles

omgivelser har tilkendegivet at ville bakke op om det arbejde, vi skal levere og herunder sikre,
at der bliver fulgt op på resultaterne fra databaserne.
Omgivelsernes store interesse for og brede opbakning til RKKP kan ses i de mange svar fra
høringsprocessen, som kan læses her.
Fremover vil vi gøre status for handleplan to gange om året – første gang i juni 2019.

Patientinvolvering
I 23 databaser er der nu patientrepræsentanter i databasernes styregrupper eller ved at blive
udpeget patientrepræsentanter. I de fleste af disse databaser er der tale om patienter eller
pårørende med personlige erfaringer med de pågældende sygdomme. Men flere og flere får
også udpeget repræsentanter fra patientorganisationer.
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Tilbagemeldingerne fra deltagerne på kurserne er, at det giver en bedre forståelse af, hvad det
vil sige at være patientrepræsentant i en klinisk kvalitetsdatabases styregruppe.
Databasens kontaktperson hjælper gerne med at få patienter eller pårørende med i
databasearbejdet. I kan læse mere om patientinvolvering her

Prioritering 2021
Bestyrelsen har iværksat prioritering 2021. I næste uge mødes følgegruppen for prioriteringen
for første gang og arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra databaserne vil blive
udpeget.
Interessen for at bidrage i prioriteringen har været stor. Vi takker for jeres tilbagemeldinger på
vores invitation tidligere på måneden til at deltage i arbejdsgruppen.
Der vil komme besked om sammensætning af gruppen d. 8. april 2019. Som formand for
gruppen er udpeget tidl. cheflæge, kvalitetschef Hans Peder Graversen.
Alle eksisterende databaser vil skulle prioriteres, og vi vil være i kontakt med jer omkring de
oplysninger om databasen, som vi håber, I vil bidrage med.
Fokus i prioriteringen er at få størst muligt udbytte af databaserne og finde de steder, hvor der
er brug for udvikling eller indsats fra databasernes styregrupper, RKKP's Videncenter eller
øvrige omgivelser.

Overflytningsprojektet
I disse dage afslutter vi formelt projektet mhp. flytning af alle databasers databehandling til
samme platform. 51 ud af 69 databaser vil være overflyttet til den nye platform ved afslutning
af projektet.
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Èn af de gevinster, vi høster fra overflytningen er, at 43 databaser nu har automatisk
generering af resultater og det danner grundlag for kommende daglig opdatering. De sidste
databaser vil i kommende tid blive flyttet til platformen – vi vil være i kontakt med de berørte
databaser

Kræft – kliniske retningslinjer
Den intensiverede indsats med udvikling, opdatering og harmonisering af kliniske retningslinjer
på kræftområdet er kommet godt i gang i de 24 DMCG'er. Aktuelt er 26 retningslinjer godkendt
i den nye fælles skabelon, yderligere 79 er under udarbejdelse/på vej til godkendelse – og
endnu flere planlagt udviklet eller opdateret i 2019. Alle retningslinjer – nye som gamle – er
tilgængelige via DMCG.dk's hjemmeside. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens igangværende
revision af
Kræftpakkerne tages hovedparten af det faglige indhold ud af pakkerne, og der henvises i
stedet
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retningslinjearbejdet arbejdes med at styrke koblingen mellem indholdet i retningslinjerne og
monitoreringen i de kliniske kvalitetsdatabaser.
Evt. spørgsmål til indsatsen kan rettes til Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på
Kræftområdet

Landspatientregister version 3 (LPR3)
LPR3 er nu gået i drift i hele landet. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) informerer om overgangen
her. I RKKP's Videncenter informerer vi løbende om status på hjemmesiden her.
RKKP har i denne måned modtaget sidste dataleverance i det gamle LPR-format, som
indeholder nye indberetninger. Det har betydning for den løbende afrapportering for databaser,
som benytter LPR-data. Vi har netop udsendt målrettet orientering til berørte databaseformænd
om konsekvenserne af dette.
RKKP forventer at modtage første foreløbige LPR3-leverance fra SDS i juni og første LPR3leverance i fast format i starten af august. Vi arbejder på en detaljeret plan for omlægning af
databasernes programmering, som skal foregå i RKKP's Videncenter. Vi forventer, at planen er
klar i slutningen af maj.
Planlægningen tager udgangspunkt i en analyse af databasernes brug af LPR-data og
bemanding i Videncenter. Tilbagemeldinger om forhold, vi skal tage højde for i planlægningen,
er meget velkomne. Tilbagemeldinger sendes til projektleder Jesper Kjær Hansen med kopi til
databasens sædvanlige kontaktperson. Vi modtager også gerne kommentarer til kategorisering
af databasen og besvarer spørgsmål vedr. LPR3. Hvis der er behov for et klinisk perspektiv, kan
I kontakte kolleger i RKKP’s faglige følgegruppe for LPR3. Læs mere om gruppens arbejde her.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare kommer til København i 2020
Vi ser frem til, at resultater fra databaserne vil fylde på International Forum, som afholdes i
København 2020. Læs mere bl.a. her.
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