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Inklusionskriterier for kliniske kvalitetsdatabaser 
 
Det fremgår af sundhedslovens § 196, stk. 2, at der i kliniske kvalitetsdatabaser kan 
registreres helbredsoplysninger om ”afgrænsede grupper af patienter”. 
 
Det følger af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 851 om godkendelse af landsdækkende 
og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, at ved ”kliniske kvalitetsdatabaser forstås regi-
stre, hvor der sker en registrering af data, der med udgangspunkt i det enkelte patient-
forløb 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”  
 
Af bilag 1 til bekendtgørelsen fremgår følgende om inklusionskriterier: ”Hvilket syg-
doms- eller behandlingsområde dækker den kliniske kvalitetsdatabase. Inklusions- og 
eksklusionskriterierne skal så vidt muligt beskrives vha. officielle sundhedsfaglige klas-
sifikationer/terminologi” 
 
Ved ansøgning om godkendelse af en klinisk kvalitetsdatabase er det på baggrund af 
ovenstående centralt at være opmærksom på følgende, der skal fremgå klart af ansøg-
ningens punkt 5.2 (sygdoms- og/eller behandlingsområde) og 5.3. (diagnose- og be-
handlingskoder): 
 

1. Hvilken afgrænset gruppe patienter den kliniske kvalitetsdatabase omfatter, og 

hvordan denne defineres. 

2. Afgrænsningen af den omfattede patientpopulation skal så vidt muligt angives 

vha. af specifikke diagnose- og/eller behandlingskoder. Hvis dette ikke er mu-

ligt, skal afgrænsningen angives tydeligt på anden vis, og det skal fremgå af 

ansøgningen, at afgræsningen vha. specifikke diagnose- og eller behandlings-

koder ikke er mulig. 

 
Inklusionskriterierne angiver bl.a., hvilken afgrænset gruppe patienter der skal indgå i 
en godkendt klinisk kvalitetsdatabase. Omfanget af oplysninger, der efterfølgende kan 
indsamles i den kliniske kvalitetsdatabase, er herudover afgrænset på baggrund af da-
tabasens godkendte formål.  
 
Det er således ikke muligt at indsamle ubegrænsede oplysninger om en patientgruppe, 
der opfylder inklusionskriterierne for en given klinisk kvalitetsdatabase, under henvis-
ning til godkendelsen af databasen. Dette skyldes, at de oplysninger, der indsamles i en 
kliniske kvalitetsdatabase, dels skal være relevante for det godkendte formål og dels 
være proportionale hermed. 
 
Eksempel 
Hvis inklusionskriteriet for en klinisk kvalitetsdatabase er defineret ved en behandling, 
som størstedelen af den danske befolkning modtager på et eller andet tidspunkt i livet, 
vil dette betyde, at størstedelen af den danske befolkning over tid vil være omfattet af 
den kliniske kvalitetsdatabase. Dette betyder imidlertid ikke, at det er samtlige oplys-



 

ninger om størstedelen af den danske befolkning, der kan indsamles i den kliniske kva-
litetsdatabase, men alene de oplysninger, der er relevante med henblik på at opfylde 
formålet med databasen. 
 
Det anbefales de dataansvarlige myndigheder at sikre, at den gældende dokumentati-
onsskabelon udfyldes for alle databaser, hvor der søges om godkendelse som klinisk 
kvalitetsdatabase. Dokumentationsskabelonen findes på www.rkkp.dk. 

http://www.rkkp.dk/

