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1. Formål og ansvar
Denne standard operating procedure (SOP) erstatter DAN-CT-01 af 8. februar 2017. Se pkt. 6 for
overblik over væsentlige ændringer.
Denne SOP beskriver proceduren for henvendelser fra forskere, der ønsker at anvende data fra
DANBIO, den kliniske kvalitetsdatabase, til forskningsprojekter. Data kan anvendes til forskning i
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henhold til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) retningslinjer.
Det er DANBIOs styregruppes ansvar at vurdere den lægefaglige relevans af projektets brug af
DANBIO-kvalitetsdatabase-data. Det er RKKP’s ansvar, at projekter, der ønsker at anvende DANBIO
Kvalitetsdatabase-data, sendes i høring i DANBIOs styregruppe via RKKP’s høringssystem www.
rkkp-forskningsadgang.dk. Det er DANBIOs sekretariatsleders ansvar at færdigbehandle
ansøgningen i RKKP’s høringssystem, når alle styregruppemedlemmer har læst protokollen, eller
når tidsfristen er udløbet. Herefter er det RKKP’s ansvar, at forskeren får besked om, at
anmodningen er godkendt eller afvist. Hvis der er tale om en afvisning, f.eks. fordi der mangler
oplysninger i protokollen, eller styregruppen vurderer, at der er behov for yderligere arbejde med
protokollen for at forklare behovet for data fra DANBIO-kvalitetsdatabase, skrives dette i afslaget.
Det er forskerens ansvar at indhente de relevante myndighedstilladelser. Hvis der udleveres
anonyme data, er det ikke nødvendigt at ansøge Datatilsynet. RKKP vurderer ansøgningen mht.
om der er tale om anonyme data
RKKP har ansvaret for udlevering af data efter godkendelse fra DANBIOs styregruppe og relevante
instanser.

2. Procedure
Forskere, der ønsker at anvende DANBIOs kvalitetsdata til registerforskning, skal ansøge herom
igennem RKKP. Ansøgningsskema og vejledning findes på RKKP’s hjemmeside (link hertil fra
www.danbio-online.dk/research). Når RKKP har godkendt et projekt, sendes projektet til
kommentering i DANBIOs styregruppe via www.rkkp-forskningsadgang.dk.
Styregruppen vurderer den lægefaglige relevans af projektets brug af DANBIO-kvalitetsdatabasedata. Patientrepræsentanterne har ansvaret for at patientperspektivet inddrages i vurderingen af
projektet. Det anbefales, at mindst ét af forskningsgruppens medlemmer har indgående kendskab
til DANBIOs brug og datastruktur. Det kan evt. være et styregruppemedlem.
Hvis styregruppen vurderer, at det vil være relevant for projektet at anvende DANBIOs
kvalitetsdatabase-data, færdigbehandler DANBIOs sekretariatsleder ansøgningen i RKKP’s
høringssystem ved at skrive styregruppens officielle svar og godkende. Hermed går sagen videre til
RKKP, der er datamanager og står for udlevering af data. RKKP giver forskeren besked om
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godkendelsen via mail.
Efterfølgende sender DANBIOs sekretariatsleder en mail til forskeren, hvori der står, at:
● Mindst én forfatter kan, foruden affiliering til egen afdeling, affilieres med DANBIO i
videnskabelige publikationer, abstracts og anden formidling, hvor DANBIO-data anvendes:
The DANBIO Registry, Denmark. Hvis DANBIOs data kun udgør en lille del af publikationens
cases, skal DANBIO alternativt nævnes under acknowledgements
● Brugen af DANBIO skal omtales i ”Materials and methods” i videnskabelige publikationer,
posters samt anden formidling og så vidt muligt i abstracts
● DANBIOs sekretariat skal – til brug for DANBIOs årsrapport – informeres om videnskabelige
publikationer, foredrag, posters mv., hvor DANBIO-data har været anvendt
● Forskeren bedes bekræfte, at han/hun er indforstået med ovenstående
Godkendte projekter, deres løbende opdateringer og afslutningstidspunkt tilføjes på DANBIOs
oversigt over forskningsprojekter, der anvender DANBIOs data (R:\Danbio VidencenterGLO\Administrativ medarbejder\Forskningsprojekter\Forskningsoversigt [dato]). Denne oversigt
gennemgås som fast punkt på styregruppemøder.

3. Undervisning og træning i SOP’en
DANBIOs sekretariatsleder, administrative medarbejder og styregruppe skal trænes i denne SOP.
Træning foregår som selv-træning, der dokumenteres på en træningslog. Loggen arkiveres
sammen med SOP’en i det elektroniske arkiv (se pkt. 4).

4. Arkivering og publicering
Alle protokoller til forskningsprojekter, der sendes i høring i DANBIOs styregruppe, arkiveres i en
undermappe med projektets titel på regionens drev (R:\Danbio Videncenter-GLO\Administrativ
medarbejder\Forskningsprojekter\[projekttitel]). Samme sted arkiveres også mailen fra DANBIOs
sekretariatsleder til den projektansvarlige samt anden relevant korrespondance.
Denne SOP publiceres som nyhed på DANBIOs hjemmeside og ligger i mappen med SOP’er på
hjemmesiden. DANBIOs administrative medarbejder er ansvarlig for, at den nyeste version af
SOP’en ligger på hjemmesiden samtidig med, at ældre versioner arkiveres. SOP’en kan derudover
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udleveres til sponsorer/investigatorer, der ønsker at anvende DANBIO-kvalitetsdatabsae-data i
forskningsprojekter.
SOP’en arkiveres i mappen “SOPer” på R-drevet (R:\Danbio Videncenter-GLO\Administrativ
medarbejder\SOPer\DAN-003 Anvendelse af DANBIO kvalitetsdata til registerforskning).

5. Referencer
Ingen

6. Ændringshistorik
SOP nr. og
version

Ikrafttrædel
-sesdato

Væsentlige ændringer

Tidligere SOP
nr., version og
ikrafttrædelsesdato

DAN-003-00
version 1.0

25. juli 2017 Anvendt skabelon fra SOP’en “Udarbejdelse af
SOP’er i DANBIO”.
Nyt indhold: 1. Formål og ansvar. 4. Arkivering og
publicering.

DAN-CT-01
version 1.0
8. februar 2017

DAN-003
version 2.0

6. februar
2018

SOP-nummer ændret til DAN-005 jf. DAN-001. I
oversigten over forfattere, reviewere og
godkender er der tilføjet en linje med
“Høringsparter”. Under pkt. 1 er det ændret
således, at ansvaret for at sende nye projekter i
høring hos DANBIOs styregruppe nu ligger hos
RKKP og ikke hos DANBIOs sekretariatsleder.
Under pkt. 2 er proceduren ændret fra, at
sekretariatslederen sender projekter i høring, til
at det nu er RKKP.

DAN-003-00
version 1.0
25. juli 2017

DAN-003
Version 3.0

8.
december

2-års revision:
- RKKP vil fremadrettet udlevere data til

DAN-003
version 2.0
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2020
-

forskere til brug for registerstudier.
Afsnit 2: Tilføjet
patientrepræsentanternes rolle.
Opdatering af stien på sekretariatets Rdrev, hvor SOP’erne gemmes.
Tilføjet ”kvalitetsdatabase” relevante
steder

6. februar 2018
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