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Godkendelse af klinisk kvalitetsdatabase 

I henhold til bekendtgørelse nr. 851 af 2. juli 2015 om godkendelse af landsdækkende 
og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, § 3 og § 4, meddeler Sundhedsdatastyrelsen 
hermed godkendelse af 

CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese 

CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese har Region Hovedstaden som data-
ansvarlig myndighed, og er anmeldt under dennes paraplyanmeldelse af kliniske kvali-
tetsdatabaser til Datatilsynet, journalnummer: 2012-58-0023.  
 
Godkendelsen gives i henhold til oplysninger angivet i ansøgning om fornyet godken-
delse af CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese som klinisk kvalitetsdatabase 
af d. 10. maj 2016, herunder:  

- Databasen er landsdækkende. 

- Databasens formål: ”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.” 

- Databasens behandlingsområde: ” Børn og unge med cerebral parese og cereb-

ral parese lignende symptomer fra 0-15 år”. 

- 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   

DG809A  Cerebral parese”. 
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Ovenstående angiver den periode, hvor der kan indsamles data i henhold til denne 
godkendelse af CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese som klinisk kvalitets-
database, jf. bekendtgørelsen. Der skal ansøges om fornyet godkendelse som klinisk 
kvalitetsdatabase senest tre måneder før udløbet af denne godkendelse. Hvis godken-
delsen af den kliniske kvalitetsdatabase er udløbet uden, at der er indhentet fornyet 
godkendelse, har den dataansvarlige ansvaret for, at der er hjemmel til indsamling af 
data, eksempelvis i form af en udtalelse fra Datatilsynet, jf. persondatalovens1 §§ 10 og 
43-45. 

Der gøres opmærksom på, at det er den dataansvarlige myndighed, der er ansvarlig for, 
at det indsamlede data i den kliniske kvalitetsdatabase er i overensstemmelse med da-
tabasens formål, at der foreligger tilstrækkelig godkendelse hos Datatilsynet i forhold 
til indsamlingen og anvendelsen af data samt at eventuelle ændringer i den kliniske 
kvalitetsdatabase kan rummes inden for den eksisterende godkendelse, jf. bekendtgø-
relsen. Hvis der foretages væsentlige ændringer i den kliniske kvalitetsdatabase, skal 
den dataansvarlige myndighed indgive en fornyet ansøgning om godkendelse af den 
kliniske kvalitetsdatabase. Væsentlig ændringer betyder bl.a., at ændringen influerer på 
de ovenfor citerede oplysninger i databasen vedr. databasens dækning, formål, syg-
doms- og/eller behandlingsområde samt og inklusionskriterier, svarende til ansøg-
ningspunkt 1.4, 3.2, 5.1, 5.2 og/eller 5.3 samt såfremt der sker ændringer i hvilke sek-
torer, der indhentes data fra (ansøgningspunkt 5.9) samt hvilke variable, som indsam-
les. 

Såfremt grundlaget for godkendelsen ændres i gyldighedsperioden, kan godkendelsen 
trækkes tilbage, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.  

Listen over godkendte kliniske kvalitetsdatabaser offentliggøres på Sundhedsdatasty-
relsens hjemmeside www.sundhedsdata.dk. 

Øvrige bemærkninger:  
Af ansøgningsskemaet fremgår, at dækningsgraden ikke er 90 pct. Det må derfor be-
mærkes, at hvis dækningsgraden ikke bringes i orden inden for denne treårige god-
kendelsesperiode kan det ikke forventes, at kvalitetsdatabasen kan opretholde god-
kendelsen efterfølgende.  

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Nordentoft Furbo 

Compliance, sikkerhed og internationale relationer (CSI), Sundhedsdatastyrelsen 

 

                                                           
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 

http://www.sundhedsdata.dk/

