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Tillæg til godkendelse af 23. oktober 2015 vedr. j.nr. 3-3013-1183/1
3. februar 2016

Der skal indledningsvist henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse af ovennævnte dato.
Godkendelsen omfattede blandt andet videregivelse af oplysninger om alder,
køn, SAPS II, SOFA, indlæggelsesdiagnose på Intensiv afdeling (ITA), behandling med antipsykotika, anti-parkinson midler, antidepressions midler,
benzodiazepin, tidligere delirøse episoder, rygning, stof og/el. alkohol misbrug,
akut el. indlæggelses diagnose til hospitalet, bruger af briller eller høreapparat.
Daglig registrering: RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), Ramsey sedation scale, GCS (Glasgow Coma Score), CAM-ICU (Confusion Assessment
Method Intensive Care Unit) / ICDSC (Intensive Care Delirium Screening
Checklist) / DOS (Delirium Observation Screening) / Diagnose kode DF05.
DF050, DF 058, Søvn status, hypo- el. hyper delirøse, bundet til seng, behandling med haloperidol, anden generation af antipsykotika, dexmedetomidin, lorazepam, rivastigmin, behandling med vasopressor, intuberet, ventilations modus, sederet med propofol, midazolam, dexmedetomidin, remifentanil, ketamin,
Brug af opioider fast eller pn dosis, mobiliseret, søvn protokol, fjernelse af invasive katetre, korrigerings behov i adfærd, brug af briller, høreapparat eller
fjernelse af ørevoks, korrigeres i væske og elektrolytter, minimeret støj og stimuli.
Godkendelsen omfattede videregivelse af ovennævnte oplysninger fra 400 patientjournaler i perioden fra 1. marts 2016 til og med 30. november 2016.
Du har ansøgt om udvidelse af godkendelsen, så der inkluderes oplysninger fra
i alt 600 patientjournaler i perioden fra 1. marts 2016 til og med 30. november
2016.
De oplysninger der er nødvendige at få videregivet er oplysninger om:
Alder, køn, SAPS II, indlæggelsesdiagnose på Intensiv afdeling (ITA), behandling med antipsykotika, anti-parkinson midler, antidepressions midler, benzodiazepin, tidligere delirøse episoder, rygning, stof og/el. alkohol misbrug, akut el.
indlæggelses diagnose til hospitalet, bruger af briller eller høreapparat.
Daglig registrering: RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), Ramsey sedation scale, GCS (Glasgow Coma Score), CAM-ICU (Confusion Assessment
Method Intensive Care Unit) / ICDSC (Intensive Care Delirium Screening
Checklist) / DOS (Delirium Observation Screening) / Diagnose kode DF05.
DF050, DF 058, Søvn status, hypo- el. hyper delirøse, bundet til seng, behandling med haloperidol, anden generation af antipsykotika, dexmedetomidin, lorazepam, rivastigmin, behandling med vasopressor, intuberet, ventilations mo-
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dus, sederet med propofol, midazolam, dexmedetomidin, remifentanil. Brug af
opioider fast eller pn dosis og brug af hypnotika og sovepiller. Brug af briller,
høreapparat. Registrering efter 90 dage: Vital status, udskrivnings dato fra intensiv terapi afsnit, udskrivelses dato fra hospitalet
6 måneder efter udskrivelse: Vital status og RBANS.

Styrelsen for Patientsikkerheds godkendelse:
Styrelsen for Patientsikkerhed godkender, at der til brug for projektet videregives relevante oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige
rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. sundhedsloven § 46,
stk. 2.
Styrelsen for Patientsikkerhed skal i øvrigt henvise til de af Datatilsynet opstillede vilkår for tilladelsen til behandling af følsomme personoplysninger i
projektet og særligt fremhæve, at de oplysninger, som er indhentet til brug
for projektet efter sundhedsloven § 46, stk. 2, kun må videregives til andet
statistisk eller videnskabeligt øjemed og kun efter indhentet godkendelse fra
styrelsen.
Offentliggørelse af de omhandlede oplysninger må kun ske i en form, hvori
oplysningerne ikke kan henføres til enkeltpersoner.
Med venlig hilsen

Sofie Amalie Bøje Nielsen
Fuldmægtig
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