
 

 

Til  

Henrik Sølvsten, Speciallæge, Ph.D. 

 

 

 

 
Jf. brev fra bestyrelsen udsendt i mail d. 31.1.2020 og tilgængelig på 
www.rkkp.dk er besluttet, at Klinisk database for Non-melanom 
hudkræft/Hudkræftdatabasen fortsat drives videre i regi af RKKP. 
 
Beslutning indebærer, at databasen vil modtage ydelser fra RKKP's Videncenter 

som beskrevet i ydelseskatalog her. 

 
Derudover vil I være sikret budget til: 

 Vedligehold, revision & udvikling af indikatorsæt 
 Gennemførelse af relevante mødeaktiviteter 
 Udarbejdelse af faglige kommentarer til årsrapporten 

 

 
Der er ikke afsat et givet budget til dette, hvor nødvendige aktiviteter for at 
understøtte databasens drift og vedligehold sv.t. bekendtgørelseskrav vil blive 
finansieret.  
 
Databasen kan iværksætte aktiviteter/sikre honorering af faglig ledelse med 
henblik på ovenstående tre opgaver for op til kr. 85.000  i 2021 uden særskilt 

tilladelse.  
 

Hvis der er særlig aktivitet, der kræver yderligere budget, skal ske henvendelse 
til sekretariatet via databasens RKKP-kontaktperson. 
 
Anvendelse af midler skal ske inden for rammen af RKKP's regnskabsvejledning. 
 

Udviklingsbehov 
Evalueringen har afdækket ønske og mulighed for flere udviklingstiltag f.eks. 
bedre anvendelse af data til forbedringstiltag, afrapportering på praksisniveau, 
evt. udvidelse til at dække behandling i hospitalsregi. Her gives særlig 
udviklingsstøtte for at imødekomme disse flere udivklingsønsker.  
Bestyrelsen og RKKP's Videncenter takker for databasens bidrag i 

evalueringsprocessen og beklager den uro og tvivl, der er skabt i forhold til 
databasens drift.  
I er sikret ydelser fra RKKP's Videncenter til understøttelse af udviklingen.  
Timing i iværksættelse af og præcis indhold i udvikling  skal koordineres med 
jeres RKKP-team. Det vil have betydning for jeres fremtidige prioritering, at 
udviklingen gennemføres senest i 2021. Hvis I ikke oplever tilstrækkelig support 

til udviklingen eller ikke vurderer at kunne sikre den af andre grunde, bedes I 

rette henvendelse til afdelingsleder eller sekretariatet (fagligkvalitet@rkkp.dk). 
 
Budgetmodel 
Den nye budgetmodel, hvor der ikke sker udmøntning af konkret budget, 
implementeres for at: 

1. understøtte mere agil tilpasning til forskellige drifts- og udviklingsbehov i 
databaser over årene 

2. fjerne opgaven med budgetopfølgning fra databaserne med mindre der 
er særlige budgetbehov eller hensyn. Modellen vil blive evalueret i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:  31.01.2020 

 

Jens Winther Jensen 

Regionernes Kliniske 

Kvalitetsudviklingsprogram 

Olof Palmes Allé 15  

DK-8200 Aarhus N 

 

t: 2488 8428 

e:  jwj@rkkp.dk 

w:  www.rkkp.dk 

 

 

https://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/drift-og-udvikling/specifikation-af-rkkp-ydelser/specifikation-af-ydelser-fra-rkkp_maj19.pdf
https://www.rkkp.dk/siteassets/oekonomi/bogholderi-og-regnskab/regnskabsvejledning_ver1.4.pdf
mailto:jwj@rkkp.dk
http://www.rkkp.dk/
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Spørgsmål til dette brev kan rettes til  afdelingsleder Lasse Nørgaard 
(LASSNO@rkkp.dk /tlf. 2763 6777), Anne-Marie Hansen (annhan@rkkp.dk) eller 
undertegnede. 

 
Med venlig hilsen 
 
Jens Winther Jensen 

 

mailto:annhan@rkkp.dk

