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Indledning
3C Databasen er forankret i det svenske system Registercentrum Syd og er i Danmark
godkendt af Sundhedsdatastyrelsen. Region Nordjylland er dataansvarlig myndighed.
Kommunikation med databasen over internettet er krypteret.
Som bruger af 3C har du læse- og skriverettigheder til de børn du har behandlingsansvar for.
I databasen findes følgende protokoller:
•
•
•
•
•
•

CPOP Ergoterapeut protokol
CPOP Fysioterapeut protokol
CPOP Neuropaediater protokol
CPOP Operations protokol
CPOP Patientoplysninger
CPOP Röntgen protokol

Databasen er opdelt i Comporto og Computo:
Comporto er indtastningsdelen af 3C databasen.
Her er det muligt at indtaste data i ovennævnte protokoller, ændre data og fremsøge
specifikke data på det enkelte barn.
I Computo genereres rapporter over udviklingen i den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske
protokol.

Brugeroprettelse
Alle brugere skal ansøge om at få adgang til databasen (se ansøgningsskema sidst i
vejledning). Brugernavn (användarnamn) og kode er personligt og må ikke videregives til
andre. Brugernavn og adgangskode kan sendes med almindelig post eller sikker mail i tilfælde
af tidsfrister.
Brugeroprettelse foregår forskelligt i de fem regioner. Vær opmærksom på, at brugere der
følger børn i flere regioner, skal have log-in – et til hver af regionerne, og indtaste protokoller i
den region, hvor barnet er registreret. Nedenfor er det beskrevet, hvordan brugere oprettes i
de forskellige regioner.
Region Syddanmark: Ansøgningen udfyldes og sendes til de lokale koordinatorer på det
hospital, hvor barnet følges. De lokale koordinatorer godkender ansøgningen og sender den
videre til de regionale CPOP-koordinatorer. Herefter oprettes brugeren i CPOP-databasen og
modtager derefter et personligt log-in.
Region Midtjylland: Ansøgningen udfyldes og sendes til godkendelse og underskrift hos den
kommunale koordinator i den kommune, hvor barnet følges. Ansøgningen videresendes til
den regionale koordinator i den region, hvor barnet følges på hospital. Herefter oprettes
brugeren i CPOP-databasen og modtager derefter et personligt log-in.
Region Nordjylland: Ansøgningen udfyldes og sendes til godkendelse og underskrift hos den
kommunale CPOP-kontaktperson i den kommune, hvor barnet følges. Ansøgningen
videresendes til den regionale koordinator i den region, hvor barnet er følges på hospital.
Herefter oprettes brugeren i CPOP-databasen og modtager derefter et personligt log-in.
Region Hovedstaden og Region Sjælland: Ansøgningen udfyldes og sendes til den regionale
koordinator i den region, hvor barnet følges på hospital. Herefter oprettes brugeren i CPOP og
modtager herefter et personligt log-in.

Fornyelse af log-in
Log-in skal opdateres én gang hvert halve år. Fornyelse kan ske ved at sende en mail til den
regionale koordinator i regionen. Vi anbefaler, at dette gøres i god tid, inden den gamle
brugeradgang udløber. Der kan forventes ventetid på fornyelse af login.
I Region Midtjylland forlænges alle brugere 2 gange årligt. Det sker ved, at de kommunale
koordinatorer sender en liste til den regionale koordinator, med navne på de brugere der skal
have forlænget deres log-in.

Ændring eller annullering af log-in
Hvis der er behov for at ændre brugeradgangen, anvendes skemaet ”Ansøgning om ændring af
brugerrettigheder”. Hvis en bruger ikke længere skal have adgang til databasen, anvendes
skemaet ”Annullering af bruger rettigheder”. Begge skemaer findes sidst i denne vejledning og
sendes til den ansvarlige i regionen.

Sådan navigerer du i databasen
Her er nogle råd som er praktiske at kende inden anvendelse af databasen:
•
•
•
•
•
•

Man skal tilgå CPOP databasen via følgende browsere; Firefox eller Chrome.
Det frarådes at tilgå CPOP-databasen via Internet Explorer med versioner ældre end
Internet Explorer 11.
Undgå at anvende ”Enter” tasten – Ved at trykke ”Enter” vil protokollen blive lukket og
gemt, uanset om man er færdig med indtastningen.
For at gemme data klikkes altid på ”spara”/”Gem”knappen
Man kan bevæge sig mellem de enkelte felter ved at anvende musen eller
tabulatortasten.
Gem altid en protokol inden computeren forlades – også selvom protokollen endnu
ikke er færdig indtastet
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Sådan logger du på databasen
Gå ind på www.cpop.dk
Tryk på 3C login under Links

Skriv ”Användarnamn” (brugernavn) og ”Lösenord” (kode).
I rullelisten vælges ”Comporto”, for at indtaste data eller ”Computo” for at hente ud-rapporter.

TIP!
På første side mødes du af en besked om at log-in skal ske med SmartCard –
Dette gælder ikke for brugere i Danmark. Se derfor bort fra dette.
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I rullelisten vælges den protokol, man ønsker at arbejde med:

Det er vigtigt at sikre sig, at barnet er oprettet under CPOP patientoplysninger, inden der
indtastes data i følgende protokoller;
•
•
•
•

CPOP Fysioterapeut protokol
CPOP Ergoterapeut protokol
CPOP Neuropaediater protokol
CPOP Röntgen protokol

Er barnet ikke oprettet, skal den lokale eller den regionale koordinator for CPOP kontaktes.
Som hovedregel er det kun den fagperson, der har indtastet en protokol, der må ændre i
denne.
I de følgende afsnit beskrives indtastningsmulighederne i de enkelte protokoller
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CPOP Ergoterapeut protokol
Vælg ”CPOP Ergoterapeut protokol” i rullelisten øverst til højre:

Herefter vises siden ”CPOP Ergoterapeut protokol”:

CPOP Ergoterapeut protokol – Nye data
For at oprette en ny protokol, klik på ”sök” og indtast herefter cpr-nummeret.

Herfter fremkommer en boks hvori barnets cpr.nr indtastes. Klik på ”sök”, marker barnet og
klik på ”Hämta”

Felterne efternavn og fornavn, udfyldes automatisk, og det sikres, at data bliver gemt under
det korrekt cpr.nr. Siden ser nu sådan her ud:

Data kan nu indtastes i databasen.

Når alle data er indtastet, klikkes på ”Spara”.
Herefter vises denne side:
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CPOP Ergoterapeut protokol – Se eller ændre data
Hvis du ønsker at se eller ændre data i en allerede oprettet protokol, klikkes på ”Sök poster”.
Herefter vises denne side:

Søg på barnets cpr med bindestreg.
Indtast dit søgeord og tryk på ”Søg”
Herefter vises en liste over søgeresultater:

Ved at klikke på ikonet under ”Visa”, kan protokollens data gennemses – Uden mulighed for at
ændre data.
Ønskes indholdet ændret/opdateret, klikkes på ikonet ”ändra”.
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CPOP Fysioterapeut protokol
Vælg ”CPOP Fysioterapeut protokol” i rullelisten øverst til højre:

Herefter vises siden ”CPOP Fysioterapeut protokol”:

CPOP Fysioterapeut protokol – Nye data
For at oprette en ny protokol, klik på ”Søg” og indtast barnets cpr.nr.
TIP!
Husk at taste cpr.nr med bindestreg når barnet skal fremsøges.

Marker barnet og klik på ”Hent”

Felterne efternavn og fornavn, udfyldes automatisk og det sikres at data bliver gemt under det
korrekt cpr.nr. Siden ser nu sådan ud:

Data kan nu indtastes i databasen.
Når alle data er indtastet, klikkes på ”Gem”.

Herefter vises denne side:
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CPOP fysioterapeut protokol – Se eller ændre data
For at se eller ændre data i en allerede oprettet protokol, klikkes på ”Søg post”.
Herefter vises denne side:

Søg på barnets cpr med bindestreg.
Indtast dit søgeord og tryk på ”Søg”
Herefter vises en liste over søgeresultater:

Ved at klikke på ikonet under ”Vis”, kan protokollens data gennemses – uden mulighed for at
ændre data.
Ønskes indholdet ændret/opdateret, klikkes på ikonet ”Opdater”.
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CPOP Neuropaediater protokol
Vælg ”CPOP Neuropaediater protokol” i rullelisten øverst til højre:

Herefter vises siden ” CPOP Neuropaediater protokol”:
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CPOP Neuropaediater protokol – Nye data
For at oprette en ny protokol, klik på ”sök” og indtast barnets cpr.nr.

TIP!
Husk at taste cpr.nr med bindestreg når barnet skal fremsøges.

Marker barnet og klik på ”Hämta”

Felterne efternavn og fornavn, udfyldes automatisk og det sikres at data bliver gemt under det
korrekt cpr.nr. Siden ser nu sådan ud:

Data kan nu indtastes i databasen.
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Når alle data er indtastet, klikkes på ”Gem”.
Herefter vises denne side:

Side 17

CPOP Neuropaediater protokol – Se eller ændre data
For at se eller ændre data i en allerede oprettet protokol, klikkes på ”sök poster”.
Herefter vises denne side:

Søg på barnets cpr med bindestreg.
Indtast dit søgeord og tryk på ”Søg”
Herefter vises en liste over søge resultater.

Ved at klikke på ikonet under ”visa”, kan protokollens data gennemses –uden mulighed for at
ændre data.
Ønskes indholdet ændret/opdateret, klikkes på ikonet ”ändra”.
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CPOP Röntgen protokol
Vælg ”CPOP Röntgen protokol” i rullelisten øverst til højre:

Herefter vises siden ” CPOP Röntgen protokol”:
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CPOP Röntgen protokol – Nye data
For at oprette en ny protokol, klik på ”søg” og indtast barnets cpr.nr.
TIP!
Husk at taste cpr.nr med bindestreg når barnet skal fremsøges.

Marker barnet og klik på ”Hent”

Felterne efternavn og fornavn, udfyldes automatisk og det sikres at data bliver gemt under det
korrekt cpr.nr.
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CPOP Röntgen protokol – Se eller ændre data
For at se eller ændre data i en allerede oprettet protokol, klikkes på ”Søg post”.
Herefter vises denne side:

Søg på barnets cpr med bindestreg.
Indtast dit søgeord og tryk på ”Søg”
Herefter vises en liste over søgeresultater:

Ved at klikke på ikonet under ”visa”, kan protokollens data gennemses – uden mulighed for at
ændre data.
Ønskes indholdet ændret/opdateret, klikkes på ikonet ”ändra”.
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Computo – vejledning til rapportgenerering
”Når du logger ind i databasen, skal du vælge Computo under ”applikation”. Tryk derefter på
”Logga in”.

Du kan også tilgå Computo ved at trykke på feltet ”Computo”, når du allerede er logget ind i
Comporto.

Vælg det Computo-register (i feltet ”Välj ett register”), du vil hente en rapport fra
(ergoterapeut protokol, fysioterapeutiske protokol).
Tryk på ”Generera rapport” og et nyt vindue åbnes. For at kunne hente rapporten skal Pop-up
vinduer skal være slået til. Hvis et nyt vindue ikke åbner, kan du kontrollere i
browserindstillingerne om pop-up vinduer er blokeret eller slået fra.

Indtast personnummer, husk bindestreg (xxxxxx-xxxx). Tryk på ”Generera rapport” og et nyt
vindue åbnes med udrapporten (det tager et stykke tid, inden rapporten er genereret).
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Herefter åbnes rapporterne, hvor man bl.a. kan se grafer med røde, gule og grønne værdier på
ledmålingerne
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Ansøgningsskemaer
Ansøgning om oprettelse som bruger i CPOP-databasen
Udfyldes af ansøger med BLOKBOGSTAVER:
Fornavn

Efternavn

Titel
Arbejdsplads
Arbejdsadresse
Postnr.

By

Arb. E-mail
Arb. Telefon

Mobil telefon

Underskrift

Udfyldes af CPOP koordinator/kontaktperson i din region:
Skrive- og læserettighed

Kun læserettighed

Navn
Titel
Dato
Underskrift
Skemaet sendes til CPOP koordinator/kontaktperson i din region.
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Ansøgning om ændring af bruger rettigheder i CPOP-databasen
Udfyldes af ansøger med BLOKBOGSTAVER:
Fornavn

Efternavn

Titel
Arbejdsplads
Arbejdsadresse
Postnr.

By

Arb. E-mail
Arb. Telefon

Mobil telefon

Underskrift
Beskrivelse af den ønskede ændring

Udfyldes af CPOP koordinator/kontaktperson i din region:
Ændringen godkendes
Navn
Titel
Dato
Underskrift
Skemaet sendes til CPOP koordinator/kontaktperson i din region.
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Annullering af bruger rettigheder i CPOP-databasen
Udfyldes af ansøger med BLOKBOGSTAVER:
Fornavn

Efternavn

Titel
Arbejdsplads
Arbejdsadresse
Postnr.

By

Arb. E-mail
Arb. Telefon

Mobil telefon

Underskrift
Skemaet sendes til CPOP koordinator/kontaktperson i din region.
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