
CPOP som national 
klinisk kvalitetsdatabase

Christina M. Stapelfeldt
Klinisk epidemiolog, ph.d. 



2

RKKP – Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram

RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende 
kliniske kvalitetsdatabaser. 

Hjerte-kar, Kirurgi og Akutområdet

Cancer og Cancerscreening

Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme

Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Opfølgningsprogrammet for 
Cerebral Parese (CPOP-databasen)

Kvalitetsdatabaserne har til formål at belyse kvaliteten af 
den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at 
forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.



3

Lovgivning – rammen for 
kvalitetsudvikling
Sundhedsloven § 196

§ 196. Sundhedsdatastyrelsen godkender landsdækkende og regionale kliniske 
kvalitetsdatabaser, som en offentlig myndighed er dataansvarlig for. Sundhedsdatastyrelsen 
fastsætter nærmere regler for procedure og kriterier for godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser 
og for kvalitetsdatabasernes virke.

- Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om, at regionsråd, 
kommunalbestyrelser, private personer og institutioner, der driver sygehuse m.v., samt 
praktiserende sundhedspersoner skal indberette oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser, som 
en offentlig myndighed er dataansvarlig for, og hvor der sker registrering af helbredsoplysninger 
m.v. med henblik på overvågning og udvikling af behandlingsresultater for afgrænsede grupper af 
patienter.

- Stk. 4. Indberetning af oplysninger efter stk. 2, der kan henføres til bestemte personer, kan ske 
uden samtykke fra personen.



Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Klinisk kvalitetsudvikling

Det brede perspektiv på patientbehandling:
Hvad kendertegner en ”god” opsporing/udredning/behandling/rehabilitering 
for en given patientpopulation?

Nationale Kliniske Retningslinjer, bedste evidens, ”best clinical pratice”
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tid

rask -> syg egen læge genindlæg. / afslut kommunalt tilbudhospital

Patientforløb
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Formål og målgruppe                                        

Evaluering og kvalitetsudvikling (klinikere og kliniske ledelser)

Overvågning og synliggørelse (ledelser, patienter og borgere)

Ny viden: forskning og sekundær anvendelse (klinikere, forskere)

Hvorfor måler vi?

Hvem måler vi til/for?
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Indikatorer og standarder - Hvordan måler 
vi?

Indikator
Målbar variabel som anvendes til at overvåge og vurdere kvalitet

Typer: Proces – resultat – struktur 

Format: Andel – antal – median - rate 

Standard
Et mål der beskriver et ønsket niveau eller et fastsat niveau for god 
kvalitet. Kan være en målsætning eller et ønsket minimumsniveau. 

Fastsættes på baggrund af evidens – ekspertkonsensus – politisk –
datastøttet 



CPOP 
– RKKP’s flagskib ift. 
tværsektorielt samarbejde
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Dataunderstøttet kvalitetsudvikling

Evidensbaseret viden bør 
implementeres på alle 
niveauer i sundhedsvæsenet

Følge udvikling over tid

Erfaringsudveksling – finde 
inspiration hos kollegaer 

Klinikere kan opfatte 
indtastning af data som 
tidsspilde

Der kan gå lang tid mellem 
indsats og udbytte i kvalitets-
udviklingsarbejde
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Nytter det overhovedet noget....

Ja☺
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Indikator 1 hofterøntgen protokol
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Indikator 3 - Håndfunktion
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Indikator 8 – Vurdering af kommunikation 
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Hvad siger forskningen om effekten af 
monitorering af klinisk kvalitet? 
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Katrine A. Nielsen et al. ”Quality of care and 30 day mortality among
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Annette Ingeman et al. ”Quality of care and mortality among 
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

Risiko for død 1 år efter en episode med 
hjertesvigt
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

30-dages risiko for død efter 
lårbensfraktur
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

30- og 90-dages risiko for død efter stroke
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