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Formål for kliniske kvalitetsdatabaser 
 
Det følger af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 851 af 2. juli 2015 om godkendelse af 
landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, at ved ”kliniske kvalitetsdata-
baser forstås registre, hvor der sker en registrering af data, der med udgangspunkt i det 
enkelte patientforløb kan belyse og bidrage til forbedring af den samlede kvalitet eller 
dele af den samlede kvalitet af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset 
gruppe af patienter”.  
 
Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 2, at ”oplysningerne i kliniske kvalitets-
databaser må kun anvendes i overensstemmelse med kvalitetsdatabasens formål”, og 
at ”anvendelsen af oplysningerne må kun ske som led i løbende overvågning, evalue-
ring og udvikling af den kliniske kvalitet samt som led i synliggørelsen af den kliniske 
kvalitet over for borgerne”, jf. § 2, stk. 2. Formålet er dermed bestemmende for, hvilke 
data der må indsamles i den kliniske kvalitetsdatabase, da al behandling af personhen-
førbare data er underlagt lov om behandling af personoplysning (persondataloven), og 
dermed proportionalitetsprincippet, som betyder, at de ”oplysninger, som behandles, 
skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til 
opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplys-
ningerne senere behandles”, jf. § 5, stk. 3 i persondataloven. 
 
Ønskes de indsamlede oplysninger fra den kliniske kvalitetsdatabase anvendt til forsk-
ning mv., bør dette til en enhver tid ske under hensyntagen til de gældende regler, 
herunder anmeldelse til Datatilsynet, jf. Lov om behandling af personoplysninger (Per-
sondataloven) § 10, stk. 3. Det er den dataansvarlige myndigheds ansvar at sikre dette.  
 
I forbindelse med ansøgning om godkendelse af en klinisk kvalitetsdatabase er det 
centralt at være opmærksom på følgende i relation til ansøgningens punkt 5.1 (databa-
sens formål): 
 

1. At det skal fremgå klart under ansøgningspunktet, at den kliniske kvalitetsda-

tabases formål er kvalitetsudvikling, herunder inden for hvilket område kvali-

tetsudviklingen skal ske. 

2. Hvis data fra den kliniske kvalitetsdatabase også ønskes anvendt til forsk-

ning, skal dette ikke fremgå af formålet, da dette ikke vedrører ansøgning om 

godkendelse som klinisk kvalitetsdatabase, men håndteres inden for Person-

datalovens rammer.  
 


