Referat fra 20. møde i tarmkræftdatabasens styregruppe
Dato: 18.3.2019 kl. 10:15 - 15:30
Sted: Frederiksberg Hospital
Referent: Mette
Afbud: Rikke

Referat:
1) Orienteringspunkter (formanden og RKKP)
 Lærings og Kvalitetsteam, ansøgning
Der er indsendt en ansøgning d. 15/2 til ltrregrpppen ror ærrings- og vaalitetsteass oskring æv
ror Dansk volorektal Cancer Databasen. Peter har i rorbindelse sed indsendelsen pnderstreget at
et eaentpelt æv -arbejde ikke så rå konsekaenser ror databasen/på bekostning ar andre
pdaiklingsopgaaer. Der er endnp ikke trpfet endelig beslptning oskring hailke databaser der
prioriteres i denne ansøgningsrpnde.
 Fyraftensmøder forårret 2019, RKKP
RvvP har pdsendt sail og inaiteret til rrrafenssøder i roråret – tesaet er 'RvvP strategi' og
'Arrapportering rra databaserne'. Peter deltager i sødet i vbh. og oprordrer alle i strregrpppen
sed interesse til også at deltage.

RKKP-nyheder
(Fyraftensmøder LPR3 LKT-teams).msg





LPR3
RvvP Videnscenter har nedsat en intern arbejdsgrpppe i eferåret 2018 if. rorberedelse ar
databasernes oslrgning til æPR3. RvvP rår dog rørst i jpni (og endeligt apgpst) kendskab til den
egentlige datastrpktpr på det nre æPR3. Der ail derefer kosse et arbejde sed at oslrgge
databaserne til det nre æPR3. RvvP aed endnp ikke helt haor stort dette arbejde bliaer sen DCCG
databasen er ikke den database der er hårdest rast.
Fra æPR2->æPR3 går san rra lHAv-koder til lOR-koder. Vibeke og lisse skal eat. haae strregrpppens
hjrlp til denne sapning if. DCCG databasen.
Prioriteringsproces
RvvP Videncenter har pdsendt sail d. 6/3 2019. Peter har aideresendt sailen strregrpppen haorar
det rresgår at interesserede strregrpppesedlesser kan selde sig til arbejdsgrpppen i
prioriteringsarbejdet.

RKKP prioritering
invitation til deltagelse i arbejdsgruppe frist 22 3 .msg





RKKP strategiarbejde
RvvP har pdsendt endelig strategi. Materialet er rpndsendt til strregrppperne.
https://www.rkkp.dk/os-rkkp/strategioogosaalsatninger/
Kortlægning af DCCG databasens historik
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Peter er aed at "kortlrgge" databasens historik das. oaerblik oaer hailke aariable drkker hailke år
sa. Dette skal sikre oaergangen til den nre rorsand (på et tidsppnkt) aariabelinro til rorskere sa.
Vedr. lukning af AP
Peter sed støtte rra strregrpppen er neraøs ror at lpkningen ar AP ail sedrøre at ardelingernes
opbakning til at indberette til databasen daler. Peter har derror sendt sail til RvvP-teaset oskring
dette. easet har bedt æasse øørgaard og Jeens iinther kontakte Peter oskring en drøfelse ar
sagen.
Proces vedr. ansøgning af nye variable og indikatorer, SDS
Der sindes os at lDl rresadrettet skal haae inrorsation oskring anaendelsen ar nre
enkeltaariable og nre/rndrede indikatorer. Det er need-to-haae og ikke nice-to-haae princippet
der er grldende das. kan anaendelse ar aariable til kaalitetspdaiklingsrorsål ikke dokpsenteres så
ail lDl kpnne araise en nr aariabel (jr. proportionalitetsprincippet). ltrregrpppen skal derror arnne
sig til at en sådan dokpsentation ail bliae akrraet aed indrørsel ar nre aariable.
lDl har despden nrindrørt rast praksis sed kpn at godkende nre aariable rra og sed
godkendelsestidsppnktet (og ikke sed tilbageairkende karf) det grlder også nre aariable baseret
på allerede eksisterende datakilder. RvvP er pt. i dialog sed lDl oskring denne praksis og tilrrlde
haor reglen srnes ror "stras".
Valideringsprojekt
Alle ardelinger har np gennesrørt dataindsasling og analrsearbejde gået i gang.

2) Medlemskab af styregruppen
ltrregrpppens sedlesser (ekskl. RvvP-teaset) pdpeges ar bestrrelsen efer indstilling rra de
respektiae arbejdsgrppper. Fpnktionstiden er 3 år sed splighed ror rorlrngelse 1 gang. Fpnktionstiden
ror rorsanden er 5 år sed splighed ror rorlrngelse 1 gang. ltatps ror strregrpppens sedlesser
gennesgås:
 Ole/Rikke/Peter-Martin er indtrådt i 2014. Alle ail gerne rortsrtte og godkendelse ar dette skal ske
på nrste søde i DCCG.
 laend Erik er indtrådt 2016
 Michael er indtrådt i 2017
 Peter er indtrådt sos rorsand 2011. Det drøfes at der allerede np skal sikres en oaergang til nr
rorsand.
 æene Hjerrild regner sed at stoppe sos rorsand i DCCG til eferåret. æene sidder pt. i databasen i
kraf ar sit DCCG rorsandskab.
3) Orientering om datamanagement i 2019
Der har arret afoldt et søde selles RvvP-teaset og rorsanden ror strregrpppen i decesber 2018
haor det blea afalt:
 Vibeke rokpserer på de ting der skal rettes inden årsrapportdatasrttet låses. Peter
(gen)rressender saslet beskriaelse til Vibeke.
 Onkologiprojektet er pt. planlagt at løbe ar stablen til eferåret 2019.
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4) Patient- og pårrørenderepræsentation i databasens styregruppe
lagen drøfes sed baggrpnd i rapport oskring patientreprrsentanter sos aar rressendt rør sødet.
Flere srnsppnkter blea lpfet og plesper og rordele aed de rorskellige sodeller drøfet:
- Ingen patientreprrsentanter tilknrttes
- Faste reprrsentanter tilknrttes sos deltager rast på ét årligt søde.
- Fast tilknrttede reprrsentanter sos san kan kontakte efer behoa rx aed pdarbejdelse ar nre PROindikatorer o. lign.
Det beslpttes: ltrregrpppen ail gerne rresadrettet gøre brpg ar patientreprrsentanter. Det ønskes
isplesenteret aed at trrkke på patientreprrsentant på ad hoc srssig basis og ikke sos rast sedles
i strregrpppen. los pdgangsppnkt ail san tage rat i arskrrfroreningen rorsand Jeette ærnghols
sos databasen allerede har haf et sasarbejde sed.
På sasse såde ail strregrpppen også rresadrettet haae rokps på andre releaante raggrppper/sektorer
ror at drkke hele patiennorløbet.
5) KMS skema revision
Peter gennesgår skesaet og aiser nre aalideringsregler indrørt i nogle ar relterne og strringsaariable.
 Det afales at ' 2' genindrøres i skesaet.
 Felt oskring 'operatør' er np fernet hailket drøfes. Der aar enighed os at det skal sikres at
oplrsninger os operatør ikke pdleaeres til rorskningsbrpg. RvvP skal gå tilbage og kigge på dette –
haad gør andre databaser?.
ltrregrpppen beslptter at skesaet skal ppbliceres pr. 1. jpni 2019 – sårrest lpndhedsdatastrrelsen
har godkendt alle nre relter.
ltrregrpppen kigger på aejledninger og hjrlpetekster rpndsendt ar Peter – Peter koordinerer.
6) Databasens indikatorer til årrsrapport 2018
Databasens indikatoralgoritser bliaer gennesgået og tilrettet. Fpldt opdateret indikatordokpsent
efersendes rereratet – ar lisse.
I øarigt:
- Ole og lisse tager sig ligesos de sidste på år sig ar oaerleaelsesanalrserne.
- Mette sikrer godkendelse ar aariable til nr indikator 2
- Mette sikrer godkendelse ar de nre/rndrede indikatorer hos lpndhedsdatastrrelsen.
- ltrregrpppen har rortsat ønske os at Randers/Aarhps pooles i årsrapporten sela os de to ardelinger
er opdelt ledelsessrssigt – og derror også rår separate sangellistepdsendelser og vvA-data pdsendt.
RvvP roretrrkker at alle ardelinger er opdelt på sasse såde i alle arrapporteringer (årsrapport vvA
sangellister sa.) ror at sikre oaerblikket. RvvP går tilbage og drøfer dette – og tager derefer rat i
æene.
7) Årsrapport 2018
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Det beslpttes at der også i 2019 også pdarbejdes en klinisk årsrapport. Der aar enighed os at tesaet
kpnne arre noget oskring kosplikationer:
 vosplikationer relateret til procedprer
 vosplikationer aersps til tid til onkologi
 sa.
8) Årshjul 2019
Møde i Roskilde d. 17/6 frttes til Frederiksberg – Mette booker.
9) Eventuelt
Det beslpttes at organisation skal arre ens i klinisk rapport og kaalitetsindikatorrapport. Peter og
Vibeke sikrer dette.
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