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Dataanmeldelse
Afhængig af projektsamarbejdet skal der laves relevant aftale.
Videnscenter for Dataanmeldelser (regionh.dk)
Hvis projektet udelukkende udføres indenfor regionens grænser (ikke geografiske, men
organisatoriske grænse), skal der IKKE laves en databehandleraftale.
Med parter udenfor Region H samt alle projekter, der samarbejder med parter /hospitaler
/virksomheder /uddannelsesinstitutioner, skal de have en databehandleraftale, hvis
persondata udveksles mellem parter. Denne opnås hos ”Videnscenter for Dataanmeldelser”.
Detaljer findes her inkl. adgang til relevante skabeloner:
https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/informationssikkerhed/dataanmeldelser-ogdatabehandleraftaler/anmeldelsesskemaer-og-skabeloner/Sider/default.aspx
KU og Region H har indgået en overordnet databehandleraftale, der gælder alle projekter
med samarbejde mellem de to. Der skal derfor i tilfælde, hvor der samarbejdes med KU, ikke
laves en databehandleraftale.

Adgang til registre og nationale databaser
Udtræk fra LPR, patologi cpr, lægemiddeldatabase og andre
Disse databaser er landsdækkende og udtræk administreres af Sundhedsdatastyrelsen, som
har ansvaret for driften og udviklingen.
For at få udtræk skal man søge om adgang til sundhedsdata via Forskerservice Sundhedsdatastyrelsen
Inden du ansøger om data til et projekt, er det vigtigt, at du har et godt overblik over, hvilke
data du har brug for, samt hvilke data der er til rådighed i registrene. Med ansøgningen skal du
derfor indsende en udtræksbeskrivelse, som skal specificere, hvilke data du har behov for, og
hvordan din population skal defineres.
Både når du søger om dataadgang på Forskermaskinen eller via et andet databehandlingssted,
er det vigtigt, at dit projekt er godkendt af din dataansvarlige institution og dermed optaget på
institutionens fortegnelse (Databehandler aftale).
Hvis dit projekt derudover kræver tilladelse fra andre instanser fx fra Videnskabsetisk Komité,
skal disse også være indhentet inden du ansøger om dataadgang.
Man kan ansøge Sundhedsdatastyrelsen om data via det elektroniske ansøgningsskema på
denne side:
Ansøg om data - Sundhedsdatastyrelsen
Udtræk fra kvalitetsdatabaser i RKKP regi
Søg om data: Forskning - RKKP
Alle har ret til og mulighed for at få adgang til kvalitetsdatabaser. Indenfor det
ortopædkirurgiske findes disse nationale RKKP databaser:
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud (DRHOFTEBRUD) - RKKP
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Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) - RKKP
Dansk Knæalloplastik Register (DKR) - RKKP
Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) - RKKP
Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) - RKKP
Yderligere findes en række andre relevante databaser både under RKKP og udenfor:
Hofteartroskopi – SAKS (ortopaedi.dk)

Opbevaring af data med CPR-nr. inkl. pseudonymiserede personfølsomme data
L-drev er Region Hovedstadens drev til mapper, hvor der udføres en adgangslogning for,
hvem der skriver til filerne.
Hvad bruges drevet til:
• Lukkede mapper med fx pseudoanonymiserede data i forbindelse med forskningsprojekt
Hvem har adgang:
• Alle medarbejdere i RegionH har adgang til L-drev
• Der kan oprettes lukkede mapper til navngivne brugere på tværs af regionen
Der kan tildeles læse- og/eller skriveadgang til lukkede mapper. CIMTs rettighedsstyring
afgør placeringen på drevet. Lukkede mapper bestilles via Kontakt CIMT Servicedesk
(regionh.dk).
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