Ansøgningsskema fælles for
Sundhedsstyrelsens godkendelsesordning for kliniske
kvalitetsdatabaser og Regionernes fælles databasepulje

Vigtig information om udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskemaet.
- Det anbefales at læse vejledningen til at udfylde ansøgningsskemaet på www.sst.dk.
- For at kunne indsende, skal man minimum have AdobeReader 8 installeret.
(Kan downloades gratis på www.adobe.com)
- Der kan ikke vedhæftes filer eller indsættes noter til ansøgningen.
- Start med at gemme ansøgningsskemaet på din PC.
- For at se hvilke felter der er obligatoriske at udfylde kan man klikke på "Fremhæv felter"
i den violette linie i skemaets øverste højre hjørne. Hvis de obligatoriske felter ikke er
udfyldt kan skemaet ikke indsendes.
- Formularen kan gemmes og videresendes til forskellige bidragsydere.
- Ansøgningen indsendes af databasens kontaktperson.
- Ansøgningens afsnit 8.2-8.11 skal kun udfyldes hvis ansøgning gælder Danske Regioner.
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Ansøgningsskema fælles for Sundhedsstyrelsens godkendelsesordning for
kliniske kvalitetsdatabaser og Regionernes fælles databasepulje
Aktuel version: 2.2

Ansøgningen gælder:

Danske regioner
Sundhedsstyrelsen

1) BASISOPLYSNINGER
1.1) Databasens navn Maximum længde 150 karakterer. Må ikke indeholde følgende tegn \ / ? : * " > < |
CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese

1.2) Databasens forkortelse

CPOP

1.3) Er databasen under etablering eller er den i drift?
Vælg først om databasen er under etablering eller i drift. Derefter angives dato ved at klikke i
datofeltet og på pilen, hvorefter dato kan vælges fra kalender.
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Under etablering,

ventes i drift fra, dato:

I drift. Har været

i drift fra, dato:

Vælg:

0 8 / 0 4 / 2 0 1 0

1.4) Dækning.
Vælg først om databasen er landsdækkende eller regional, derefter vælges dato eller region:
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Landsdækkende

fra dato:

Vælg:
Regional. Vælg region fra listen:

0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
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Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

1.5) Anmeldt til datatilsynet

1.6) Journal-nummer i datatilsynet

1.7) Er databasen godkendt af Sundhedsstyrelsen som klinisk kvalitetsdatabase?
Vælg:

Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Ja,

dato for godkendelse:

1 0 / 0 4 / 2 0 1 0

Sundhedsstyrelsens Journalnr.:

7-201-03-65/1
Format: 7-201-03-xx/x

Nej, er ikke godkendt

Bemærkninger til afsnit 1:

Pkt. 1.3 og 1.7 Databasen er i drift som regional klinisk kvalitetsdatabase, der
ansøges om at databasen landsdækkende.
Databasen er anmeldt som regional klinisk kvalitetdatabase til datatilsynet v. Anne
Schultz, Fuldmægtig, Odense Universitetshospital, HR-staben, Kløvervænget 8,
stuen, 5000 Odense C.
Når databasen godkendes vil KCKS-ØST blive tilknyttet som kompetencecenter og
varetage kontakten til den database ansvarlige myndighed (Region Hovedstaden)
samt anmeldelsen til datatilsynet.

2) STAMOPLYSNINGER FOR DATABASENS KONTAKTPERSON
2.1) Navn

Niels Wisbech Pedersen

2.2) Stilling

Overlæge

2.3) Arbejdssted

Ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital

2.4) Vej og nummer

Sdr. Boulevard 29

2.5) Postnummer og by

5.000

Odense
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2.6) Kontaktperson

2. 7)

Arbejde 765.413.505

E-mail (kun én email)

Mobil 21.634.921

Niels.W.Pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk

Bemærkninger til afsnit 2:

Alternativ kontaktperson:
Bjarne Møller-Madsen, MD DMSci
Professor
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C
bjamoe@rm.dk
78464108

3) ORGANISATORISKE OPLYSNINGER

3.1) I hvilke videnskabelige selskaber er databasen fagligt forankret?

Dansk Børneortopædisk Selskab
Dansk Neuropædiatrisk Selskab
Fagforum for Børnefysioterapi (Danske Fysioterapeuter)
FNE Børn og Unge (Ergoterapeutforeningen)
3.2) Hvilken offentlig myndighed er dataansvarlig for databasen?
Region Hovedstaden (Region Syddanmark er for den nuværende regionale
database)
3.3) Hvilket kompetencecenter er databasen tilknyttet?

Nord

Øst

Syd

3.4) Navn og stilling på databasens konsulent i kompetencecentret
Ole Terkelsen, Overlæge, PhD, ITD, speciallæge i patologisk anatomi

3.5) Navn og stilling på den person fra databasen, der har udfyldt ansøgningsskemaet
Helle Mätzke Rasmussen, Koordinerende fysioterapeut
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3.6) Databasens styregruppe. Medlemsliste. Oplys venligst:
Navn
/
Stilling
/
Rolle i styregruppen
/
Organisation
Bjarne Møller-Madsen / Professor /MD DMSci/ Medlem af styregruppen / Aarhus
Universitetshospital, Aarhus Sygehus (Region Midtjylland)
Gija Rackauskaite / Afdelingslæge / Medlem af styregruppen / Udpeget af Dansk
Neuropædiatrisk Selskab og Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus (Region
Midtjylland)
Jens Erik Klint Nielsen / Overlæge / Medlem af styregruppen / Roskilde Amts
Sygehus i Roskilde (Region Sjælland)
Jette Christensen / Ledende Fysioterapeut / Medlem af styregruppen / Hvidovre
Hospital (Region Hovedstaden)
Kirsten Nordbye-Nielsen / Projektleder CPOP Region Midtjylland /MSc.
Fysioterapeut/ Medlem af styregruppen / Udpeget af Fagforum for Børnefysioterapi
Lise Bjerglund / Overlæge / Medlem af styregruppen / Nykøbing Falster Sygehus
(Region Sjælland)
Mogens Wiederholt / Direktør / Medlem af styregruppen / Udpeget af
Spastikerforeningen
Niels Ellitsgaard / Overlæge / Medlem af styregruppen / Hvidovre Hospital (Region
Hovedstanden)
Bemærkninger
til afsnit
3:
Niels Wisbech
Pedersen
/ Overlæge / Kontaktperson for databasen / Udpeget af
Dansk Børneortopædisk Selskab og Odense Universitetshospital (Region
Styregruppen består af repræsentanter udpeget af de regionale arbejdsgrupper
Syddanmark)
(medlemmer
af den
centrale
arbejdsgruppe)ergoterapeut
og medlemmer
udpeget
af de faglige
Susanne Hygum
Sørensen
/ Koordinerende
CPOP
i Region
selskaber.
Syddanmark / Medlem af styregruppen / CPOP i Region Syddanmark (Region
Syddanmark)
Søren Harving / Overlæge / Medlem af styregruppen / Aalborg Sygehus Syd
(Region Nordjylland)
Ulrike Dunkhase-Heinl / Overlæge / Medlem af styregruppen / Sygehus Lillebælt i
Kolding (Region Syddanmark)

4) DATAKVALITET
4.1) Angiv databasens dækningsgrad (Enheder)

Angives som helt tal i %

4.2) Angiv databasens dækningsgrad (Patienter)

Angives som helt tal i %

1

0

0

8

0

Hvis < 90%, hvornår forventes dæknings-grad at opfylde kravet om
mindst 90%?
Dækningsgraden forventes at være opfyldt for årsrapporten for 2012
i Region Syddanmark.

4.3) Beskriv hvilken opgørelsesmetode der er anvendt til beregning af dækningsgrad
Sammenligning med prævalens data fra Dansk Cerebral Parese Register samt egne
data, da patienterne følges kontinuerlig gennem hele barndommen. Dette gør det
muligt at vurdere hvor mange patienter der registreres senere end forventet, da de
vil opfylde kriterierne for deltagelse senest ved 2-års alderen.
4.4) Angiv databasens datakomplethed

Angives som helt tal i %

7

4
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4.5) Indberetningspligt. Beskriv initiativer til sikring af indberetning.
Udsendelse af statuslister til deltagende enheder og kommunikation med
nyhedsbreve, hjemmeside og årlig afholdelse af temadag.

4.6) Hvordan sikrer databasen en god datakvalitet?
Datakvaliteten sikres gennem manualer, der specifikt beskriver de enkelte
redskaber samt ved afholdelse af kurser og temadage. Desuden foretages der
datavalidering på de deltagende sygehusenheder samt af regionale koordinerende
fagpersoner.
Bemærkninger til afsnit 4:

5) SUNDHEDSFAGLIGE OPLYSNINGER
5.1) Databasens formål:
Databasens overordnede formål er at overvåge og følge kvaliteten af den
sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese, for at
begrænse og/eller forhindre sekundære følger, som udviklingen af
funktionsbegrænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet,
svær skoliose af rygsøjlen og svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene.

5.2) Hvilket sygdomsområde og/eller behandlingsområde dækker databasen?
Børn og unge med cerebral parese og cerebral parese lignende symptomer fra
0-15 år.
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5.3) Hvilke diagnose- og operationskoder er opstillet som databasens inklusionskriterier?
DG80 Infantil hjerneskade og andre syndromer med lammelse [DG80-DG83]
DG800 Paralysis cerebralis spastica
DG801 Diplegia spastica
DG802 Hemiplegia infantilis
DG803 Paralysis cerebralis dyskinetica
DG803A Athetosis cerebralis
DG803B Chorea cerebralis
DG804 Paralysis cerebralis ataxica
DG808 Infantile cerebrale paralyser, andre
DG808A Paralysis cerebralis, blandede syndromer
DG809 Paralysis cerebralis infantilis uden specifikation
5.4) Incidens:
DG809A Cerebral parese
1,5-2 pr. 1000 pr. levende fødte

5.5) Prævalens:

130 pr. fødselsårgang.
Det forventes at ca. 2000 patienter løbende vil blive fulgt i databasen, da
databasen følger børn og unge med cerebral parese gennem hele deres opvækst.

5.6) Opgørelsesmetode anvendt ved beregning af prævalens/incidens:

Data fra Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE), herunder Dansk Cerebral
Parese Register samt Danmarks Statistik

5.7) Sygdommens alvorlighed:

Cerebral parese er et livslangt handicap, som kan få alvorlige konsekvenser for det
enkelte individ, familien og samfundet. Derfor er en optimal opfølgning og indsats
essentiel allerede fra diagnose tidspunktet.
Invalideringsgraden er meget forskellig fra lettere funktionsnedsættelser, hvor
patienten har et nært normalt funktionsniveau til svære funktionsnedsættelser,
5.8) Hvor
er sygdomsområdet?
hvorressourcetungt
patienten er afhængigt
af hjælp til alle funktioner. Cirka halvdelen af
patienterne med CP har gangfunktion uden hjælpemidler svarende til GMFCS
Opgørelser
sundhedsomkostningerne
CP viser, atmed
indsatserne
på sygehuse
niveau
I-II, af
mens
de øvrige patienter harved
gangfunktion
hjælpemiddel
eller
koster
29.848
kr.
per
år
per
barn,
indsatserne
i
primærsektoren
koster
3801 kr.
ingen gangfunktion svarende til GMFCS niveau III-V.
per
år og for
læsemiddeludgifter
koster
3316 kr. og
perindsatser
år, dvs. sundhedsudgifter
for
Ansvaret
den sundhedsfaglige
opfølgning
til børn og unge med
36.965
kr.
per
år
per
barn.
Hertil
kommer
udgifter
til
sociale
foranstaltninger
som
cerebral parese er et delt myndighedsansvar mellem det regionale og det
specialinstitutioner,
hjælpemidler,
tabt
arbejdsfortjeneste
til
forældre
m.v.
kommunale sundhedsvæsen. Et sammenhængende patientforløb kræver et tæt
tværsektorielt
samarbejde
mellem
de involverede enheder og
5.9) Ertværfagligt
databasenog
opbygget
omkring
tværsektorielle
patientforløb?
fagpersoner.
Dvs.:
indsamles data fra mere end én sektion? Vælg min. én gruppe.
Primær sektoren/
almen praksis

Private hospitaler/
klinikker

Sekundær sektoren/
Sygehusene

Speciallæger

Patienten
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5.10) Beskriv hver enkel indikator og dertil hørende kvalitetsmål/standard så kortfattet som muligt.
1 Hofterøntgen protokol Andelen af patienter med CP / GMFCS III-V, hvor
hofterøntgen protokollen er udfyldt. Proces Min. 90 %
2 Grovmotorisk funktion Andelen af patienter hvor grovmotorisk funktion er
vurderet med med GMFCS. Proces Min. 95 %
3 Håndfunktion Andelen af patienter hvor håndfunktion er vurderet med MACS.
Proces Min. 75 %
4 Diagnose Andelen af patienter hvor det er beskrevet i den neuropædiatriske
protokol, at barnet opfylder kriterierne for cerebral parese. Proces Min. 95 %
5 Alle indikatorer opfyldt Andelen af patienter hvor procesindikator 1-4 er opfyldt.
Proces Min. 60 %
6 Hofte luksation Andelen af patienter med migrations index
på 100 %. Resultat Maks. 5 %

5.11) Foreligger der indikatorspecifikationer og indikatoralgoritmer?
Ja
Nej
Angiv hvornår sidst ajourført, og beskriv herunder:
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender.

14 / 1 1 / 2 0 1 2

5.12) Kan samtlige indikatorer opgøres meningsfuldt på behandlingsenhedsniveau?
Ja
Nej
Hvis nej, uddybes her:
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5.13) Registreres prognostiske-/risikofaktorer for den enkelte patient?
Ja
Nej
5.14) Hvordan dokumenteres eller sandsynliggøres det at den kliniske kvalitetsdatabase
vil kunne medvirke, eller har medvirket til at forbedre behandlingskvaliteten?

Der foreligger dokumentation for, at CPUP i Sverige har reduceret forekomsten af svære sekundære
følger af CP, som hofteluksation, svære fejlstillinger i led og skolioser. Desuden har den svenske CPUP
registrering afdækket store regionale forskelle i hvilke indsatser patienterne tilbydes. I 2006 begyndte
en CPUP lignende registrering i den sydlige del af Norge, kaldet CPOP, Oppfølgningsprogram for barn
med cerebral parese. Det norske opfølgningsprogram er nu nationalt norsk kvalitetsregister. CPUP/
CPOP er nu national klinisk kvalitetsdatabase i Sverige og Norge.
Bemærkninger til afsnit 5
I både Sverige og Norge udgives årsrapporter fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, der
Se
de udarbejdede
samt Årsrapport
2010 / 2011
viserdesuden
at databaserne
har bidraget tilindikatorbeskrivelser
at forbedre kvaliteten i opfølgningen
og behandlingen
af børn og
som
regional
kliniske
kvalitetsdatabase
i
Region
Syddanmark.
unge med cerebral parese.

6) AFRAPPORTERING OG OFFENTLIGGØRELSE
6.1) Hvilket medie anvendes til afrapportering af data til indberettende enhed?
Papir-rapporter
fremsendt pr. mail/post

Online via web-baseret
afrapporterings værktøj

Andet. Hvis X her
så angiv hvilket

Andet:

6.2) Rapport til indberettende enheder.

Kvartalsvis
Løbende

Begrund:

Andet. Hvis X
her, så uddyb:

6.3) Omfatter de kvartalsvise/løbende afrapporteringer til behandlingsenhederne
resultaterne af enhedernes kvalitetsindikatorer med angivelse af en eller flere
relevante referencer?
Ja
Nej
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6.4) Hvornår har databasen sidst offentliggjort en årsrapport med ikke
anonymiserede enhedsspecifikke kvalitetsdata?
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Dato:

1 5 / 0 5 / 2 0 1 2

OBS: 6.5) skal kun besvares dersom 6.4) ikke kan besvares.

6.5) Hvis databasen endnu ikke har offentliggjort ikke anonymiserede
kvalitetsdata, bedes databasen angive, hvornår dette planlægges gennemført?
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Dato:

6.6) Har årsrapporten et særskilt afsnit, hvor resultaterne af samtlige
kvalitetsindikatorer offentliggøres på et ikke anonymiseret enhedsspecifikt niveau?
Ja
Nej

Beskriv her:

6.7) Har de enkelte behandlingsenheder haft mulighed for at kommentere
egne resultater, inden de er blevet offentliggjort i årsrapporten?
Ja
Nej
6.8) Er årsrapporten kommenteret, og anvises der konkret forslag til,
hvor og hvordan behandlingskvaliteten kan forbedres?
Kommenteret?

Ja
Nej

Forslag til
forbedringer?

Ja
Nej

Beskriv forslag til forbedringer

Fremstår data som:

råfiler
tabeller og
figurer
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6.9) Beskriv i korte træk den databehandling, der går forud for offentliggørelsen:

Deskriptiv statistik anvendes.
Der er endnu ikke foretaget justerede opgørelser.

6.10) Indeholder databasens årsrapport en revisionspåtegnelse fra databasens
kompetencecenter?
Ja
Nej
6.11) Hvordan sikres det at de indberettende enheder anvender resultat af
afrapporteringerne / årsrapporten?

Der er udpeget lokale CPOP teams på hver sygehusenhed, regionale arbejdsgruppe
samt en central arbejdsgruppe, som fungere som forum for anvendelse af
resultaterne af afrapporteringerne / årsrapporten.
Desuden afholdes årligt en temadag for involverede fagpersoner.
6.12) Indeholder årsrapporten data om dækningsgrad og datakomplethed, herunder
overvejelser om datakvalitetens betydning for datavaliditeten, og om hvordan
datakvaliteten kan forbedres.
Dækningsgrad

Datakomplethed

Overvejelser om
datakvalitens
betydning for
datavaliditeten

Overvejelser om
forbedring af
datakvaliteten

6.13) Årsrapporten udarbejdet af:
2011 Helle Mätzke Rasmussen, Susanne Hygum Sørensen, Ulrike Dunkhase-Heinl
og Niels Wisbech Pedersen.

6.14) Årsrapporten indsendt af:
Helle Mätzke Rasmussen

Bemærkninger til afsnit 6
Ovenstående er som regional klinisk kvalitetsdatabase og vil blive videreført når
CPOP godkendes som landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase.
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7) INFORMATISKE OPLYSNINGER / IT
Understøttelse af afrapportering:
7.1) Hvilket IT-system anvendes til at understøtte afrapporteringen?
Afrapporteringen sker med Computo som sammen med Comporto och Comedius er
en del av 3C, den registerplatform som NKO (Nationellt kompetenscenter för
rörelseorganens sjukdomar i Sverige) anvender til nationale kvalitetsregistre.
Computo er baseret på dataindhentning fra respektive register med SQL-anrop og
statistisk bearbejdning med en R-server (www.r-project.org).
Samtleverandør
anvendelseafafdette
SAS IT-system:
og STATA.
7.2) Angiv
Avensia AB, Lund, Sverige.

7.3) Beskriv kort hvordan afrapportering af data forløber:
Affrapportering sker ved at data eksporteres fra databasen i form af Excel filer,
herefter valideres de indtastede data - og der udarbejdes opgørelse over de
enkelte enheders deltagere og over indrapporteringer i den seneste periode.
Herefter sendes status lister til de deltagende enheder.

7.4) Beskriv hvordan programvedligeholdelse foregår:
Statistikprogrammering udføres af statistiker fra NKO.
Ingen systemprogrammering kræves for rapport fremstilling.
Systemprogrammering utförs av Avensia AB.
Årlige opdateringer og moderniseringer af systemet udføres.

Understøttelse af dataindsamling:
7.5) Hvilket IT-system anvendes til at understøtte dataindsamlingen?
Datainsamling sker med Comporto, et system baserat på MS/SQL-server og
dotnet. Forbindelsen via internettet baseres på https og der findes et veludviklet
delsystem for bruger administration med personlige bruger identiteter, koder, samt
læse- og skrive rettigheder.

7.6) Angiv leverandør af dette IT-system
Avensia AB, Lund, Sverige.
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7.7) Foretager databasen samkøring med andre registre?

Ja
Nej

Angiv hvilke:
Det Danske Cerebral Parese Register

Samkøring af ikke personidentificerbare data kan komme på tale
med det svenske CPUP og det norske CPOP
7.8) Hvilke procedurer har databasen for at sikre at de indsamlede data har en høj kvalitet?
Dataregistreringssystemet omfatter rigmeligheds kontrol af registrerede data.
Intern konsistens af data, og variablernes spredning kontrolleres regelmæssigt
med et datakvalitetsprogram. Desuden valideres ved stikprøve kontroller.

7.9) Har alle databasens IT-systemer logning af samtlige transaktioner?
Ja, systemet kan spore alle indlogninger, dataregistrering, ændringer og sletning af
data, etc. NKO udfører regelmæssig kontrol af anvendelsen.

Bemærkninger til afsnit 7
Punkterne 7.1, 7.2, 7.4-7.9 er besvaret af Jonas Ranstam fra den svenske NKO
(Nationellt Kompetensecentrum Rörelsesorganens Sjukdomar)

8) ØKONOMI OG ANSØGNINGSBUDGET
8.1) Er der søgt anden finansiering?

Ja
Nej

Hvis ja, hvordan:

Ludvig og Sara Elsass Fond er ansøgt om midler til implementering
af CPOP som landsdækkende opfølgningsprogram og klinisk
kvalitetsdatabase. Der er modtaget mundtligt tilsagn om dette.

Afsnit 8.2 - 8.11 samt budget, udfyldes kun hvis ansøgningen gælder Regionernes databasepulje
8.2) Har databasen tidligere søgt om en bevilling fra regionernes fælles databasepulje?
Ja
Nej
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Hvis ja, angiv dato
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8.3) Såfremt databasen tidligere har fået en bevilling fra databasepuljen, er der da aflagt
regnskab for denne bevilling?
Ja
Nej
8.4) Såfremt der søges om flere midler end der blev bevilget sidste år, angiv da årsag hertil.

8.5) Er forudsætningerne for fremtidig støtte opfyldt?

Ja
Nej

Uddyb:

8.6) Navn og stilling på databasens budget-ansvarlige kontaktperson:

8.7) Angiv navnet på det pengeinstitut, som bevillingen ønskes indsat:

8.8) Angiv kontoens registrerings- og kontonummer:

8.9) Oplys navnet på den offentlige institution som er registreret som kontoens ejer:

8.10) Hvis udbetalingen ønskes mærket med en bestemt tekst, anfør da denne tekst her:

Bemærkninger til afsnit 8
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8.11) Ansøgningsbudget
Personaleudgifter
1. Frikøb / løn - sundhedsfaglig ekspertise
2. Frikøb / løn - administrativ medarbejder
3. Andre personaleudgifter
(telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc)
Mødeudgifter
4. Transport -/rejseudgifter
(kørsel, bro, tog, parkering, etc.)
5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/
konferencer i regi af databasen)
It-udgifter
6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen)
konsulent/serverdrift/licenser/udtræk
7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene)

Epidemiologiske/biostatistiske ydelser
8. Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører

uden for RKKP-organisationen)

9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra

kompetencecentrene)

Administrations-/sekretariatsudgifter
10. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene
11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse
12. Udgifter til rapportudgivelse
13. Hjemmeside
14. Husleje
Andet

15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen
(kongresser/kurser)
16. Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående)
I alt

Hele kroner
(uden decimaler)

Godkendelsesordning for kliniske kvalitetsdatabaser

Bemærkninger til budget

Ansøgningen indsendes af databasens kontaktperson.
Husk at gemme formularen på din egen PC før indsendelse.
Når ansøgningen er indsendt og er modtaget, vil kontaktpersonen modtage
ansøgningen retur som tekstfil (med al tekst synlig). Denne fil kan udskrives.
Klik i feltet og derefter på pilen, for at vise kalender

Dato for indsendelse:

Send først ansøgningen når formularen er færdigudfyldt.
Indsend ansøgning
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