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Rigsarkivet – en organisation i forandring 

Ifølge Kulturministeriets rammeaftale med Rigsarkivet for perioden 

2013-16 skal Rigsarkivet årligt afrapportere om sin varetagelse af 

rollen som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- 

og samfundsvidenskabelige forskning.   

I nærværende afrapporteres om denne varetagelse for 2014. 

Enhver årsrapport for Rigsarkivet 2014 må og skal naturligt stå i 

organisationsændringens tegn. Man kan ganske enkelt i Rigsarkivet 

ikke omtale året 2014 uden at nævne den omfattende 

organisationsændring, der trådte i kraft 1. maj 2014.  

Udover at vi med organisationsændringen skiftede navn fra Statens 

Arkiver til netop Rigsarkivet, betød det store forandringer i måden, vi 

organiserer og fordeler vores arbejdsopgaver i organisationen. 

Hvor Statens Arkivers organisation i høj grad byggede på geografiske 

kriterier, er organisationen i Rigsarkivet funktionsbestemt. Det er med 

andre ord Rigsarkivets opgaver, og ikke hvor i landet disse opgaver 

udføres, der nu strukturerer vores organisation, arbejdsdeling og 

arbejdsgange. 

Organisationsændringen har styrket Rigsarkivets evne til at levere 

henholdsvis data, service og vejledning til den sundheds- og 

samfundsvidenskabelige forskning. De enkelte opgaver er blevet 

specialiserede og målrettede. 

Det fulde udbytte af organisationsændringen vil først materialisere sig 

i de kommende år. Det tager tid at implementere nye måder at 

organisere og fordele arbejdsopgaverne. Kimen blev lagt i 2014, men 

frugterne vil først for alvor kunne høstes i årene der kommer. Dog er 

der allerede nu gevinster – lavthængende frugter, for nu at blive i 

terminologien – ved den nye måde at gøre tingene på. Det skulle gerne 

stå klart efter endt læsning af rapporten. 

Rigsarkivet servicerer og understøtter den samfunds- og 

sundhedsvidenskabelige forskning på flere måder:  

For det første indsamles data med forskningspotentiale, det være sig 

fra universiteter og forskningsinstitutioner og fra offentlige 

myndigheder. 

For det andet bevares data, således at de vil kunne genanvendes til 

videnskabelige analyser mv. nu og i fremtiden. 

Rigsarkivet formidler data og stiller dem til rådighed for blandt andre 

forskere og studerende på landets universiteter. 

Videre vejleder og underviser Rigsarkivet i brugen af data i forskning, 

primært, hvordan de bedst dokumenteres, bevares og genanvendes. 

Endelig indgår Rigsarkivet i internationalt samarbejde med det formål 

at kunne understøtte den samfunds- og sundhedsvidenskabelige 

forskning på tværs af landegrænser. 

Denne rapport er opdelt i de fem overordnede temaer – indsamling, 

bevaring, formidling, vejledning og internationalt samarbejde – og 

beskriver, de væsentligste tiltag og aktiviteter, Rigsarkivet har 

gennemført på områderne i 2014.  

Dog vil første afsnit være dedikeret til en nærmere beskrivelse af 

ovennævnte organisationsændring, med særligt fokus på 

konsekvenserne for Rigsarkivets service over for den samfunds- og 

sundhedsvidenskabelige forskning. 
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Rapporten er udarbejdet med bidrag fra områderne: 

- Dansk Data Arkiv 

- Digital bevaring og oparbejdning 

- Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata 

- It-udvikling 
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Fra Statens Arkiver til Rigsarkivet – et 

forskningsdataperspektiv 

Organisationsændringen har haft stor betydning for måden, vi løser 

vores opgaver på i Rigsarkivet. Det gælder for alle dele af 

organisationen, men måske i særlig grad for området, som denne 

rapport omhandler: arbejdet med forskningsdata. 

Det giver derfor mening her kort at dvæle ved, hvordan opgaven blev 

løst før 1. maj 2014. 

Før 1. maj var arbejdet med forskningsdata samlet i Dansk Data Arkiv, 

som stod for såvel indsamling, bevaring, formidling, vejledning og 

internationalt samarbejde på området. 

Denne organisering, som i høj grad var historisk betinget, gjorde, at 

især indsamlingen og bevaringen af forskningsdata foregik på et andet 

grundlag og ud fra andre principper og metoder i forhold til den måde, 

de øvrige data i Statens Arkiver blev indsamlet og bevaret. 

En væsentlig motivation for organisationsændringen er netop at 

homogenisere måden at arbejde med data på. 

Indsamling af offentlige registre og af forskningsdata sker nu ét sted i 

organisationen, så den tværgående viden om indsamling af data bliver 

koncentreret og kan udnyttes bedre. Det betyder, at man vil møde os 

som Rigsarkivet, når vi indsamler forskningsdata, hvor man før mødte 

os som Dansk Data Arkiv i den sammenhæng.  

Ligeledes blev bevaringen af forskningsdata samlet med bevaringen af 

offentlige registre, journalsystemer mv. ét sted i organisationen med 

det mål at sikre langtidsbevaringen af begge typer data ud fra samme 

principper. 

Dansk Data Arkiv (DDA) findes fortsat og har som opgave at stille data 

til rådighed for forskere og studerende. Det gælder ligeledes såvel data 

fra offentlige registre som forskningsdata. Der er et tæt samarbejde 

mellem henholdsvis indsamlings- og bevaringsområderne i Rigsarkivet 

og DDA for at sikre den bedst mulige tilgængelighed til data. 

DDA arbejder desuden for at gøre det lettere for myndigheder og 

private at få adgang til samlingen. 

DDA står fortsat for en stor del af Rigsarkivets involvering i 

internationalt samarbejde vedrørende forskningsdata. 

Ved at samle forskningsdata og de øvrige data, således at de 

behandles ens, når det kommer til indsamling, bevaring og formidling, 

opnår Rigsarkivet en række fordele.  

Det må forventes, at vi vil se en effektivisering de kommende år som 

følge af ensretningen af arbejdsmetoderne. Ens arbejdsgange for ens 

opgaver giver kort sagt god mening. 

Derudover forventer vi væsentlig synergi ved, at erfaringer fra arbejdet 

med henholdsvis forskningsdata og offentlige registre vil blive 

udvekslet mere selvfølgeligt internt i organisationen. 

Sidst men ikke mindst er det produkt, vi kan tilbyde forskningen, 

potentielt øget markant, kvantitativt såvel som kvalitativt, da det nu 

både er surveys og en lang række offentlige registre med et betydeligt 

forskningspotentiale, vi vil kunne indsamle, bevare og formidle mere 

effektivt og målrettet. 
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Indsamling af forskningsdata 

Rigsarkivet indsamler værdifulde forskningsdata både fra offentlige 

myndigheder, universiteter og private forskningsinstitutioner. 

Indsamling af forskningsdata – uanset deres oprindelse – er som følge 

af organisationsændringen nu forankret ét sted i Rigsarkivet: I 

Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata (se forrige 

afsnit). 

De indsamlede forskningsdata og registre for 2014 fremgår af 

henholdsvis bilag 1 og 2. 

De Frie Forskningsråd 
Rigsarkivet har siden 2001 haft en aftale med Det Frie Forskningsråd, 

Samfund og Erhverv og Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom 

om, at rådene indfører en klausul i forskernes bevillingsskrivelse, hvor 

den bevillingshavende forsker forpligtes til aflevering af data til 

Rigsarkivet, hvis forskningsprojektet indeholder sådanne.  

Årligt fremsendes der kopi af bevillingsskrivelserne fra 

forskningsrådene til Rigsarkivet, hvorefter Rigsarkivet kontakter 

forskerne og informerer om aflevering af data og afleveringsdato. Det 

er en aftale, Rigsarkivet har haft godt udbytte af i de forløbne år. 

I sommeren 2014 blev aftalen udvidet til yderligere at omfatte Det Frie 

Forskningsråd, Kultur og Kommunikation. Yderligere blev det aftalt, at 

forskningsrådenes sekretariat orienteres, hvis data fra de klausulerede 

projekter ikke afleveres. 

Proceduren ved indsamling af forskningsrådsklausulerede data blev 

yderligere effektiviseret i løbet af 2014. Ved udløb af afleveringsfristen 

kontaktes forskeren af Rigsarkivet med henblik på aflevering af data. 

Derefter følges der op med faste intervaller. Hvis forskeren, på trods af 

gentagne opfordringer til aflevering, stadig ikke afleverer data 

kontaktes Forskningsrådenes sekretariat.  

Den skærpede procedure har givet gode resultater, og det har endnu 

ikke været nødvendigt at kontakte forskningsrådene grundet 

manglende aflevering. 

Kontakt til yderligere offentlige forskningsfonde 

De Frie Forskningsråd er dog ikke de eneste offentlige bevillingsgivere. 

Rigsarkivet har således også undersøgt muligheden for at tage kontakt 

til andre offentlige fonde som Innovationsfonden for at få lignende 

ordninger i stand.  Det er håbet, at flere samarbejder af denne slags 

kan give en betydelig højere lokalisering af forskningsdata 

fremadrettet. 

Samarbejde med private fonde 
Udover de offentlige fonde findes der en lang række private fonde, 

som bidrager med midler til både den sundhedsvidenskabelige og den 

samfundsvidenskabelige forskning. Det er i Rigsarkivets og samfundets 

interesse, at disse fonde, i lighed med De Frie Forskningsråd, 

klausulerer deres uddeling af midler, således at data fra deres støttede 

projekter arkiveres i Rigsarkivet med henblik på senere genanvendelse. 

Den første kortlægning af private fonde er startet i 2014.  

Samarbejde med Datatilsynet 
Gennem adskillige år har Rigsarkivet haft et givende samarbejde med 

Datatilsynet vedrørende indsamling af forskningsdata. Når Datatilsynet 

ved deres tilsyn opdager data som i henhold til Datatilsynets tilladelse 

snarest skal slettes, så anbefaler tilsynet forskeren snarest at arkivere 

data hos Rigsarkivet, således at sletningskravet er opfyldt, og data 

bevaret.  
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Bevaring af forskningsdata 

Med Rigsarkivets nye organisationsstruktur er der påbegyndt en 

samordning mellem bevaring og oparbejdning af alle typer data, 

uanset om der er tale om data fra forvaltningens registre og andre it-

systemer eller strukturerede forskningsdata. Opgaverne vedrørende 

bevaring og oparbejdning er nu samlet i det område, som hedder DBO 

– digital bevaring og oparbejdning. 

Allerede i løbet af 2014 er der sket en optimering af processerne for 

langtidsbevaring og oparbejdning af offentlige forskningsdata. Det kan 

for eksempel måles ved konvertering af modtagne data til 

bevaringsformater, som nu sker via mere standardiserede metoder og 

yderligere ved hjælp af nyerhvervede regnekraftige maskiner.  

Det har resulteret i en bedre ramme til at drøfte og på sigt løse de 

udfordringer, som opstår i forbindelse med digital bevaring. Der er 

samtidig opstået faglig synergi i forhold til at sammenholde og 

kvalificere arbejdsgange, systemer og afleveringsformater. Alt dette 

kommer ultimativt forskeren til gode. 

Teams, konvertering og nyt bevaringsformat 
Et blandt flere formål med tilblivelsen af DBO har været at forbedre 

bevaringsgrundlaget for eftertiden. Som et led i denne proces blev der 

i 2014 oprettet forskellige teams med hver sit særlige fokusområde, 

heriblandt et bevaringsteam og et oparbejderteam. Det har bidraget 

konstruktivt ved for eksempel at fremme og opmuntre til vidensdeling i 

den nye organisationsstruktur. 

Blandt andre positive tiltag skal nævnes, at der blev givet nye 

personaleressourcer til konvertering af forskningsdata fra et ældre til et 

nyere format (jf. Årsrapport 2013, s. 7). Resultatet af dette har været 

bedre drift og kvalitetssikring i projektet til gavn for forskerne, idet det 

ældre format er forældet. Projektet illustrerer i øvrigt, at der er flere 

omkostninger forbundet med at vedligeholde flere bevaringsformater. 

Afslutningsvis kan det nævnes, at der i 2014 er udført et indledende 

arbejde vedrørende nye og mere klare regler for aflevering af offentlige 

forskningsdata. I første omgang vil det i starten af 2015 resultere i en 

justering af de eksisterende retningslinjer for aflevering. Efterfølgende 

vil DBO i samarbejde med Rigsarkivets indsamlings- og 

tilgængeliggørelsesfunktioner arbejde videre med et bevaringsformat 

for strukturerede forskningsdata, som sikrer en bedre synergi med 

bevaringen af forvaltningens data. Rigsarkivets forventning er, at en 

mere ensartet bevaring af forskellige typer af data vil have et 

betragteligt effektiviseringspotentiale. 

Bevaring og kvalitetssikring af 

sundhedsvidenskabelige datamaterialer   
Bevaring og kvalitetssikring af sundhedsvidenskabelige datamaterialer 

er et vigtigt formål for Rigsarkivet, og det sker i vidt omfang ved at 

bistå forskningsmiljøer med at dokumentere datamaterialer under 

vejledning.     

I Rigsarkivet gøres der en betydelig indsats for at oparbejde 

datamaterialer efter den internationale standard DDI-L.   

15 datamaterialer om sundheds- og sygdomsrelaterede emner er 

oparbejdet med det interne værktøj DDI-Editoren, og dermed 

tilgængeliggjort og forberedt til sekundæranalyse. Datamaterialerne 

kan efter aftale med primærforsker eller myndighed udleveres til 

anvendelse i nye forskningsprojekter.  Blandt de oparbejdede 

datamaterialer er bl.a. en serie af undersøgelser om befolkningens 
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rygevaner fra 1970’erne og frem til 1990’erne gennemført af Kræftens 

Bekæmpelse.1

Eksternt har Rigsarkivet, ved DDA Sundhed, ydet 

dokumentationsbistand til oparbejdning af data fra Rigshospitalets 

Mor-Barnkohorte (RHMB), 1959-1961.  Forløbet har omfattet en 

kontrakt om ekstern oparbejdelse indgået mellem professor Thorkild I. 

A. Sørensen og DDA Sundhed, hvorefter arbejdet med 

datadokumentation kunne påbegyndes af forskere ved Institut for 

Sygdomsforebyggelse efter retningslinjer og vejledning fra DDA 

Sundhed.   

Data fra undersøgelsen ved fødsel og et-årsopfølgningen er nu 

oparbejdet, dokumenteret og afleveret til arkivering i Rigsarkivet. Data 

kan dermed indgå i nye analyser.   

Samarbejdet med Thorkild I. A. Sørensen og Institut for 

Sygdomsforebyggelse har yderligere medført, at der er indgået 

kontrakt om ekstern oparbejdning af skolelægejournal- og 

sessionsdata for de involverede i RHMB. 

Derved bliver det samlede datamateriale om kohorten til en bedre 

ressource for de forskningsprojekter, der med fokus på specifikke 

forskningsspørgsmål og målinger følger kohortens udvikling. Data og 

dokumentation vil blive tilgængeliggjort via DDA søgeservice i 2015. 

1
 Rygeundersøgelsen 1970-93 består af 11 bølger: 1970 (DDA-22257), ’71 

(22510), ’72 (22511), ’73 (22512), ’74 (22513), ’75 (22514), ’80 (22561), ’81 
(22562), ’91 (22487), ’92 (22563) og ’93 (22564). 

DDI – en international datadokumentationsstandard 
Rigsarkivet har igennem 2014 været repræsenteret i forbindelse med 

datadokumentationsstandarden Data Document Initiative – DDI.  

DDI anvendes i arkivet som det åbne, internationalt anerkendte format 

til langtidsopbevaring af forsknings- og registerdata.  

Rigsarkivet har ved flere internationalt anerkendte 

dataarkivkonferencer gjort sig positivt bemærket.  På den 

internationale dataarkivkonference IASSIST i Toronto fremlagde 

Rigsarkivet sin nye open source DDA søgeservice, 

udviklingsresultaterne af samarbejdet med det svenske dataarkiv, SND 

og afholdt workshop i anvendelse af egenudviklet software til kuration 

af forsknings- og registerdata med titlen ’Using Open Source Tools for 

creation and sharing of DDI-Lifecycle Metadata’.  

Senere på året ved den europæiske DDI-brugerkonference (EDDI) i 

Paris fremlagde Rigsarkivet resultaterne af sit samarbejde med 

Danmarks Statistik (DST), et samarbejde, der spænder over en længere 

dialog angående implementering af DDI i DST og udbredelsen af DDI i 

Danmark. Konkret blev der på EDDI-konferencen præsenteret 

udviklingen af statistiske klassifikationer implementeret i DDI. 

Samarbejdet mellem Rigsarkivet og DST fortsætter ind i 2015 med et 

fælles værtskab for EDDI-konferencen med afholdelse i december 

måned i København.  

Videreudviklingen af 4. version af DDI fortsætter i 2015 med 

Rigsarkivet som videncenter i datadokumentation. Videreudviklingen 

af DDI har første delleverance andet kvartal 2015. 

Link: DDA søgeservice: http://dda.dk/simple-search 

EpiData præsenteret ved EDDI 2014   
Ved EDDI 2014, en årlig DDI-konference for primært forskere og it

udviklere i Europa, kunne deltagerne høre om EpiData’s nye DDI 3.1 

http://dda.dk/simple-search
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konverteringsfunktion samt de nye muligheder for at dokumentere og 

klargøre data til analyse og arkivering.   

EpiData er et program til datadokumentation, indtastning og 

behandling i sundhedsvidenskab og socialvidenskab (fx epidemiologi 

og demografiske projekter). Programmet er gratis og kan downloades 

fra htp://www.epidata.dk. 

EpiDatas nye funktioner blev præsenteret ved en stand og med en 

poster for de deltagende brugere og it-udviklere.  Der var positiv 

respons på programmets funktionalitet og DDI XML grundlag. 

Udviklingen af programmets funktioner er et resultat af et årelangt 

(2010 til 2013) samarbejde mellem DDA Sundhed og EpiData 

Selskabet/foreningen ved Jens Lauritsen og Torsten Bonde 

Christiansen. 

htp://www.epidata.dk
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Formidling af forskningsdata 

Formidling af forskningsdata skal med den nye organisation forstås 

bredere end tidligere. Hvor fokus førhen primært har ligget på at 

formidle samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskningsdata 

(primært surveys) gennem DDA søgeservice, skal forskningsdata nu ses 

som alt data, der potentielt kan bruges i en forskningsmæssig 

sammenhæng, primært gennem kvantitative analyser og lignende. 

Det er altså ikke blot samlingen af surveys i DDA søgeservice, der skal 

gøres tilgængelige for forskerne, men også Rigsarkivets øvrige samling 

af registre mv., som indeholder værdifuld information om danskernes 

ageren, forhold, sundhed, livssituation og lignende. 

I 2014 udleverede Rigsarkivet 516 studier til forskere og studerende, 

hvilket er udmærket, hvis man sammenligner med de seneste års 

udleveringer (se nedenstående tabel).2

År 2010 2011 2012 2013 2014 

 Udleveringer 401 592 288 564 516 

2
 Studierne findes og bestilles hos DDA: http://samfund.dda.dk/dda/data-

bruge.asp. DDA udsender jævnligt nyheder om bl.a. aktuelle studier: 
http://samfund.dda.dk/dda/Nyheder/nyheder.asp 

Styrkelse af registerforskningen 
Sekretariatsfunktionen for det Koordinerende Organ for 

Registerforskning (KOR) blev efter beslutning i Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen placeret hos Rigsarkiver fra 2014. KOR’s arbejde 

understøttes af en 3-årig bevilling på 15,3 mio. kr. Det er sekretariatets 

formål at styrke registerforskningen ved at få alle ressourcer for 

registerforskning bragt i spil samt at styrke samarbejdet mellem de 

involverede myndigheder, herunder dataejere og forskere, så der kan 

skabes mere og bedre forskning. 

Opgaven er stor, men Rigsarkivet er godt rustet til at løse den. 

Rigsarkivet har en bred kontaktflade i forskersamfundet og har erfaring 

med at gå i dialog med forskere og i at formidle ny viden til 

forskersamfundet. Rigsarkivet har desuden en bred indsigt i 

registerdata og i regelgrundlaget for at gemme, tilgængeliggøre og 

formidle data i forskningssammenhænge, ligesom Rigsarkivet har 

kompetencer til at understøtte samarbejdet og koordinationen mellem 

registerejere og forskere. 

Medlemmerne af Det Koordinerende Organ for Registerforskning blev 

officielt nedsat i slutningen af maj. KOR fik afholdt sit første møde i 

slutningen af september. Herefter har aktivitetsniveauet været højt, og 

følgende aktiviteter er påbegyndt: 

- Der er skitseret et projekt for et registeroverblik baseret på 

Rigsarkivets oplysninger og procedurer for anmeldelse af 

statslige it-systemer 

- Der er indkaldt relevante interessenter til udarbejdelse af 

projektinitieringsdokumentation for etablering af et 

multigenerationsregister 

- Der er udarbejdet kommissorium for en referencegruppe 

- Der er taget initiativ til et projekt, der skal give forskerne bedre 

adgang til data, projektet foregår i samarbejde med Danish e-

Infrastructure Cooperation (DeiC) 

- Der er påbegyndt kontraktforhandling med 

forskerserviceenhederne om fordeling af midler fra 

finanslovens registerforskningsbevilling 

- Der er påbegyndt et højkvalitetsdokumentationsprojekt hos 

http://samfund.dda.dk/dda/data-bruge.asp
http://samfund.dda.dk/dda/Nyheder/nyheder.asp
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Statens Seruminstitut 

- Der er truffet aftale med SFI om finansiering af European 

Social Survey runde 8 

Arbejdet med at styrke registerforskningen gennem KOR-sekretariatet 

er kommet godt i gang, og perspektiverne er lovende. 

Sofia på nettet – adgang til metadata om arkiverede 

data fra it-systemer 
I Sofia kan der ses dokumentation af udvalgte arkiveringsversioner, det 

vil sige data ældre end 20 år. Dokumentationen fortæller om det 

oprindelige it-system og dets brug og om formål med registrering af 

data. Der kan desuden søges i data i nogle få arkiveringsversioner, der 

må ses af alle, da data er ældre end 20 år og ikke indeholder 

personhenførbare oplysninger.  

Herudover har brugerne siden udgangen af 2014 kunne se metadata 

på arkiveringsversionerne. Da disse metadata ikke er omfattet af 

tilgængelighedsfrister, kan de principielt vises uden begrænsninger 

umiddelbart efter aflevering af data. Hermed får brugeren – 

eksempelvis registerforskere – et grundlag for at vurdere, om han/hun 

skal søge om adgang til selve data, der næsten altid har 75 års 

tilgængelighedsfrist. 

Med den nye funktionalitet i Sofia på nettet blev detaljeret 

information om over 400 arkiveringsversioner tilgængeliggjort for 

brugerne i 2014.  

Med henblik på at sikre den størst mulige interesse for den nye service 

fra forskningsverdenen er det især prioriteret at tilgængeliggøre 

detaljeret information om arkiveringsversioner med relevans for 

sundhedsvidenskabelig forskning, hvor traditionen for forskning ved 

brug af administrative registre er stærkest.  

Hvis en forsker på nuværende tidspunkt får adgangstilladelse til data, 

kan data enten udleveres som en kopi af arkiveringsversionen, eller 

forskeren kan logge ind i Sofia med NemID og foretage opslag i data. 

Sofia er stadig under udvikling, der er således p.t. tale om en 

betaversion, og dets funktionalitet vil løbende blive forbedret. 

Sofias adresse er https://sofia.sa.dk.  

https://sofia.sa.dk
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Vejledning af forskere og studerende 

Vejledning af forskere og studerende i at anvende, dokumentere og 

håndtere forskningsdata er en vigtig opgave for Rigsarkivet.  

Gennem vejledning og undervisning understøtter vi forskeres og 

studerendes (gen)brug af forskningsdata og styrker derved sundheds- 

og samfundsvidenskaberne i Danmark. 

Ph.d.-kursus i forskningsdatamanagement 
Ansvarlig management af forskningsdata er afgørende for integriteten 

af forskningen i Danmark. Kan man ikke stole på, at de anvendte 

forskningsdata er håndteret korrekt, er det også vanskeligt at stole på 

forskningsresultaterne.   

For at fremme god datamanagementskik afholder Rigsarkivet, ved DDA 

Sundhed, derfor jævnligt kurser i datamanagement rettet mod ph.d.-

studerende ved landets universiteter. 

Der er p.t. planlagt og forberedt et kursus i ansvarlig 

forskningsdatamanagement i samarbejde med OPEN (Odense Patient 

data Exploratory Network), en forskningsinfrastruktur i Region 

Syddanmark til facilitering af klinisk forskning og registerforskning.  

Kurset udbydes af ph.d.-skolen ved SDU’s sundhedsvidenskabelige 

fakultet og undervisningen bliver fordelt mellem OPEN og Rigsarkivet.  

Kurset dækker emnerne:  

- udformning af datamanagementplan 

- datamanagement herunder forberedelse af data til analyse  

- datakontrol og fejlopretning  

- håndtering af manglende oplysninger 

- Persondatalovens og Arkivlovens krav til behandling af 

persondata 

Kursusmateriale og erfaringer fra kurset skal indgå i et CESSDA 

samarbejdsprojekt om undervisning i forskningsdatamanagement.  

Dette projekt modtager støtte fra den internationale organisation 

FOSTER (http://www.dcc.ac.uk/projects/foster/facilitate-open-science-

training-european-research-foster), der arbejder for at fremme 

træning og metoder i forskning og dataanvendelse. 

Undervisning i brug af forskningsdata 
Rigsarkivet vejleder og underviser studerende i anvendelse af 

forskningsdata fra arkiverne. 

Universitetsstuderende, f.eks. sundhedsvidenskabsstuderende, 

samfundsvidenskabsstuderende eller sociologistuderende, bruger 

forskningsmaterialer fra Rigsarkivet. Data bliver primært brugt til 

større opgaver som specialeopgaver. Datasættene giver de studerende 

mulighed for at lave statistiske analyser på et datagrundlag, som de 

ikke selv har mulighed for at indsamle på grund af sparsom tid og 

begrænsede ressourcer. Det betyder, at de kan arbejde med analyser 

af virkeligheden, og derved øge både deres statistiske færdigheder og 

deres viden om omverdenen. Ligeledes kan datamaterialerne bruges 

til inspiration og sammenligning for de studerende.  

Rigsarkivet bidrager på den måde til at højne standarden i de 

kvantitative metodiske fag på en række studier. Det giver dygtigere 

studerende, der kan bidrage væsentligt til samfundet.  

Derudover vil en del af de studerende fortsætte i universitetsverdenen 

og selv blive forskere. Hvis de tidligt i deres akademiske karriere er 

bevidste om mulighederne i Rigsarkivet, bliver det nemmere at få dem 

http://www.dcc.ac.uk/projects/foster/facilitate-open-science-training-european-research-foster
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til at bruge Rigsarkivet, når de på et senere tidspunkt indsamler eller 

skal have udleveret data som forskere.  

I 2014 blev der afholdt undervisning for studerende fem gange. Det 

fremgår af udleveringsstatistikken, at der bliver udleveret flere 

datamaterialer til studerende fra de uddannelser, som vi jævnligt 

underviser i genbrug af forskningsdata, end til studerende fra andre 

uddannelser.  
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Internationalt samarbejde 

Internationalt udsyn er et vigtigt aspekt i Rigsarkivets arbejde med 

forskningsdata.  

Rigsarkivet samarbejder med dataarkiver i Norden og resten af Europa 

om det fælles mål at understøtte den samfunds- og 

sundhedsvidenskabelige brug af forskningsdata. 

Europæisk forskningsinfrastruktur for surveydata  
Betegnelsen ERIC – European Research Infrastructure Consortium – 

følger af en EU-satsning på at styrke den tværnationale og 

paneuropæiske forskning og uddannelse i EU. Der er etableret flere 

ERIC’er, blandt andet SHARE for forskning i aldring, ESS for European 

Social Survey og DARIAH for forskning i sprog og kommunikation.  

Baggrunden for en ERIC for surveydata 

Inden for surveydataområdet har man også set det som et mål at 

cementere og styrke dataudveksling mellem landene i EU. 

Samarbejdet omkring etablering af en CESSDA ERIC udspringer af 

CESSDA – Corsortium for European Social Science Data – der daterer 

sig tilbage til 1970’erne. CESSDA har arbejdet og arbejder fortsat for at 

styrke udveksling og anvendelse af data på tværs af de europæiske 

lande med de nationale dataarkiver som deltagere.  

CESSDA ERIC har til formål at udbyde en forskningsinfrastruktur for 

surveydata til forskere og studerende, der hermed får unik mulighed 

for at søge i og arbejde med surveydata fra alle deltagende 

europæiske lande.   

Fra dansk side ønsker man at deltage i CESSDA ERIC 

forskningsinfrastrukturen, fordi den på en gang vil udnytte en allerede 

etableret national forskningsservice for surveydata og udvikle denne 

service i international retning.  

Danmark i CESSDA ERIC 

DDA har med sin forskningsservice for samfundsbeskrivende 

surveydata været dansk deltager i CESSDA-samarbejdet siden sin 

etablering i 1973. Arkivet har derfor etableret og udviklet sig i tæt 

samarbejde med andre dataarkiver i CESSDA. CESSDA-samarbejdet 

kommer konkret til udtryk ved valg af løsninger for bevaring og 

tilgængeliggørelse af danske surveydata.    

Rigsarkivet, ved DDA, er derfor den danske institution, der bedst bærer 

erfaring og kompetencer omkring bevaring og tilgængeliggørelse af 

surveydata ind i CESSDA ERIC på Danmarks vegne. 

Derfor fungerer Rigsarkivet/DDA som Danmarks repræsentant og 

service provider i CESSDA ERIC. 

Det er meldt ud fra CESSDA ERIC, at DDI-Lifecycle vil være den 

datadokumentationsstandard der anbefales anvendt for deltagere i 

forskningsstrukturen. DDA har været blandt de første dataarkiver, der 

overgik til DDI-L-beskrivelsesstandarden. DDA deltager aktivt i 

udvikling af it-værktøj til anvendelse af standarden. Hermed har DDA 

et godt udgangspunkt for sin deltagelse i samarbejdet i CESSDA ERIC 

og – i kraft af sin erfaring med DDI-L – god mulighed for at præge 

arbejdet.  

DDA er blandt de få dataarkiver, der også tilbyder forskningsservice for 

sundhedsvidenskabelige data. DDA vil med sin placering i CESSDA ERIC 

kunne arbejde for en stærkere positionering af 

sundhedsvidenskabelige data i forskningsinfrastrukturen. Dette 

arbejde vil også være motiveret af, at denne type 
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forskningsinfrastrukturer er mindre udbredt inden for det 

sundhedsvidenskabelige område.  

International dataudveksling 

Danmark vil med sin deltagelse i forskningsinfrastrukturen udbudt af 

CESSDA ERIC også medvirke til, at europæiske surveydata gøres 

tilgængelige også for forskningsmiljøer uden for Europa, der i dag står 

med begrænsede muligheder for at finde frem til europæiske 

surveydata.    

På et mere overordnet plan støtter Danmark med sin deltagelse i 

CESSDA ERIC forskning med internationalt sigte, der kan virke med til 

at pege på veje for samarbejde og integration mellem landene.  

Fordele for forskning og uddannelse  

En ERIC for samfundsbeskrivende surveydata vil kunne tilbyde 

optimale muligheder for at tilgå data tværnationalt for forskere og 

studerende. Strukturen skaber hermed unikke muligheder for 

komparative analyser – et område hvor netop surveyundersøgelsens 

forskningspotentiale udnyttes optimalt.  

Med forskningsinfrastrukturen udbudt af CESSDA ERIC får forskerne 

mulighed for at besvare forskningsspørgsmål med data fra en vifte af 

europæiske lande.   

I en globaliseret verden arbejder flere og flere forskere med 

problemstillinger, som bør afdækkes i international/komparativ 

kontekst. Fokus kan være på alt fra sundhedsvæsenets kvalitet, 

velfærdsstatens overlevelse, religionens betydning for dagliglivet til 

egentlig benchmarking mellem lande. Udgangspunktet er, at uden 

sammenlignelige data landene imellem kan de opstillede 

forskningsspørgsmål ikke besvares, idet det er i komparation, at 

svarene findes.  

Nordiske sundhedsdata synliggøres 
Norsk Samfundsvidenskabelig Datatjeneste (NSD), Svensk National 

Dataservice (SND), Finsk Samfundsvidenskabeligt Dataarkiv (FSD) og 

Rigsarkivet samarbejder om synliggørelse af nordiske sundhedsdata i 

et projekt om en forskningsinfrastruktur til fremme af 

registerforskning.  

Første fase har haft fokus på idéudvikling af en fælles søgeindgang til 

sundhedsdata fra Finland, Norge, Sverige og Danmark samt 

kortlægning af data og metadata fra undersøgelser om sundhed i NSD, 

SND, FSD og Rigsarkivet.   

Søgeindgangen bliver i første omgang en prototype, der skal afprøve 

nye teknologier, der høster metadata fra flere datadepoter og arkiver, 

og den skal gøre det muligt at søge efter metadata på tværs af de 

nordiske sprog.   

Projektet imødekommer forskeres behov for overblik og forenkling af 

procedure for adgang til tilgængelige dataressourcer i de nordiske 

lande.  It-udviklingen i projektet skal foregå som hackathons for 

arkivernes it-udviklere.   

Projektet er støttet af et program igangsat af NordForsk med 500.000 

Nkr., og projektledelsen varetages af NSD.  
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Afsluttende bemærkninger 

Denne rapport har dokumenteret Rigsarkivets arbejde som leverandør 

af data, service og vejledning til den sundheds- og 

samfundsvidenskabelige forskning i 2014.  

Fra indsamling, bevaring og formidling af forskningsdata over 

vejledning af forskere og studerende i brug af forskningsdata til 

internationalt samarbejde. På alle disse områder gør Rigsarkivet en 

indsats for at understøtte det danske sundheds- og 

samfundsvidenskabelige forskningsmiljø, således også i 2014. 

Organisationsændringen, hvor Statens Arkiver blev til Rigsarkivet, har 

naturligt nok været et gennemgående tema i rapporten, da det har 

påvirket alle dele af vores virke, også når det kommer til arbejdet med 

forskningsdata.  

På nogle områder har organisationsændringen fra dag 1 forbedret 

vores evne til at løse opgaven, mens gevinsterne på andre områder 

først vil materialisere sig i årene, der kommer.  

Enhver forandring af den størrelsesorden vil naturligt blive fulgt af en 

periode, hvor de nye arbejdsgange og den nye arbejdsdeling skal sive 

ned gennem organisationen og implementeres.  

Det må derfor forventes, at de kommende år vil blive endnu bedre og 

mere produktive end det forgangne til gavn for den sundheds- og 

samfundsvidenskabelige forskning i Danmark. 
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Bilag 1: Forskningsdata indsamlet til arkivering i 2014 

• Amning af for tidligt fødte børn på danske neo-natalafdelinger, 2009-2011 

• Asylbørns psykiske helbred, 2006 

• Begrænsning af aktiv terapi på danske intensivafsnit, 2009-2012 

• Behandling af patienter med dyb venøs trombose - indlæggelse kontra ambulant behandling, 2013 

• Betydning af akut nyrepåvirkning for sygelighed og dødelighed efter hjerteoperation, 2012 

• Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist - en dobbeltblind  
randomiseret undersøgelse (SAFIR), 2010 

• Danske familier mellem arbejdsliv og familieliv, 2006 

• Danskernes motions- og sportsvaner 2011, børn 

• Danskernes motions- og sportsvaner 2011, voksne 

• Diagnostik af nethinde centralveneokklusion under behandling med vaskulær endothelial vækstfaktorhæmmer, 2010-2012 

• Efterspørgsel efter kommunal arbejdskraft - herunder betydningen af udligning og befolkningssammensætning, 2005. 

• Eksem blandt skolebørn i 8. klasse i Odense Kommune - 15-årsopfølgning, 2010 

• Eksperimentel undersøgelse af samspillet mellem gener og smerter hos raske individer, 2014 

• Eurobarometer 78.1, november 2012 

• Eurobarometer 78.2, november-december 2012 

• Eurobarometer 79.1, april-maj 2013 

• Eurobarometer 79.2, april-maj 2013 

• Eurobarometer 79.3, maj 2013 

• Eurobarometer 79.4, maj-juni 2013 

• Eurobarometer 80.1, november 2013 

• Europæisering af interesseorganisationer i Danmark, Holland og Storbritannien, 2006-2007 

• Fald i D-vitaminstatus i den voksne grønlandske befolkning, 1987-2010 

• Forbedret diagnostik af infektion med mykobakterium tuberkulosis, 2008 

• Forbedret tuberkulosediagnostik, 2010 

• Forebyggelse af håndeksem blandt danske frisørelever, 2010 

• Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (I-V, 1996-2011) 

• Funktionelle non-epileptiske anfald (PNES) hos børn, 2012 
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• Fødselsinduktion vha. prostaglandiner - et retrospektivt kohortestudie, 2003-2010 

• Healing som rehabilitering efter coloncancer, 2011-2012 

• Hof- og statskalender 1872 

• Iltmætning i nethindeblodkar hos patienter med systemisk hypoxæmi, 2009-2010 

• Institutionslederundersøgelsen - survey med kommunaldirektører i 76 kommuner, 2010 

• Insulinbehandling af ikke-diabetiske hæmodialysepatienter - en ny indikation for insulinbehandling, 2010 

• Interleukin-6 - en vigtig vækstfaktor for kollagensyntese i kronisk overbelastede seneskeder hos mennesker, 2010 

• Intervention mod partikelforurening i hjemmet og effekt på karfunktion hos ældre, 2006 

• Klinisk betydning af syre rebound ved funktionel dydpepsi; 2012 

• Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag, 2009 

• Kontrolleret eksponeringsforsøg med luftforurening og effekt på karfunktion hos unge, 2006 

• Kostens og kønnets betydning i forebyggelse af hjerte-karsygdomme, cancer , osteoporose og over/undervægt, 2008 

• Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2010 

• Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2011 

• Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2012 

• Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2013 

• Langtidseffekten af fraktioneret strålebehandling vs. kirurgisk behandling på glukosemetabolismen ved akromegali samt opgørelser af  
strålerelateret helbredelses- og komplikationsrate, 2012 

• Lev sundt for to, opfølgning 

• Livsstil og overvægt - en sociologisk analyse af overvægt baseret på Bourdieus livsstilsbegreb og mikro-økonomisk metode, 2008-10 

• Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. 

• Mellem modstand og forfølgelse af muligheder, 2011 

• Monitorering i psykiatrisk speciallægepraksis, 1996-2007 

• Mænd på mandecentre og mandekrisecentre - Årsstatistik, 2012 

• Mænd på mandecentre og mandekrisecentre - Årsstatistik, 2013 

• National identitet i Danmark (ISSP 2013) 

• Når sorgen rammer, omsorgsmålingen - børn og unge, 2012 

• Når sorgen rammer, omsorgsmålingen - børneprofessionelle, 2012 

• Offentlig motivation - begreb, årsager og konsekvenser, 2008 

• Optur - En skolebaseret indsats til fremme af psykisk trivsel blandt skolebørn, 2009-2011 

• Partikulær luftforurening og atherosclerosis, 2006 
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• Partipolitisk konflikt og borgernes holdninger - Panelundersøgelse af danskernes politiske holdninger, 2010-2011 

• Partipolitisk konflikt og borgernes holdninger - Surveyeksperimenter med politiske partiers budskaber 2009-2010 

• Partipolitisk konflikt og borgernes holdninger - Surveyeksperimenter med politiske partiers budskaber 2012-2013 

• Photorefrativ keratectomi (PPK) med cooling og small-incision lenticule extraction (SMILE) til behandling af refraktionsanomalier, 2013-2014 

• Procalcitonin og overlevelses undersøgelse (PASS), 2006-2009 

• Psykologiske og biokemiske mekanismer, lav fødselsvægt og øget risiko for udvikling af type 2 diabetes, 2010 

• Rigshospitalets mor-barnkohorte (RHMB), 1-års-opfølgning, 1960-1962 

• Rigshospitalets mor-barnkohorte (RHMB), ved fødsel, 1959-1961 

• Sammenhængen mellem træning og slidgigt i knæene - translationelle studier af de bagvedliggende mekanismer og effektiviteten, 2011 

• Selvskade blandt danske gymnasieelever, 2009 

• Senfølger efter fødsel med lav fødselsvægt, I - Et longitudinelt kohortestudie, 1980 

• Senfølger efter fødsel med lav fødselsvægt, II - Et longitudinelt kohortestudie, 1980 

• Senfølger efter fødsel med lav fødselsvægt, III - Et longitudinelt kohortestudie, 1980 

• Social kognition ved førsteepisode skizofreni, 2009 -2012 

• Spontan reduktion i tvillingegraviditeter ("vanishing twin") efter  IVF og dennes betydning for overlevende tvilling , 2003-2004 

• TBS1D1 - Rolle i stimulering af glukoseoptagelse samt forbedret insulinvirkning efter muskelarbejde, 2008 

• Tilfældigt fund af polypper i galdeblæren, 2012 

• Tryghedsmålingen 2004 

• Tryghedsmålingen 2005 - Unge 

• Tryghedsmålingen 2005 - Voksne 

• Tryghedsmålingen 2007 

• Tryghedsmålingen 2009 

• Tryghedsmålingen 2011 

• Tryghedsmålingen 2013 

• Uformelle mekanismer som løsningen på aftagende samarbejde mellem anonyme og tilfældigt tilknyttede mennesker, 2011 

• Ulykkesregisteret, 1998-2000 

• Ulykkesregisteret, 2001-2003 

• Ulykkesregisteret, 2004-2006 

• Ulykkesregisteret, 2007-2010 

• Ung Idræt - Undersøgelse af helbred, fysisk aktivitet og kostvaner, 1983-2005 

• Valgkampagner - online panel, 2008-12 
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• Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 2 

• Validering og internationalisering af thyroidspecifikt livskvalitetsspørgeskema, 2008-2013 

• Værdien af nye ekkokardiografiske metoder og biomarkører til tidlig diagnostik af iskæmisk hjertesygdom og hjerteinsuffiens i befolkningen, 2008 

• Aarhus Kommune, Børn og Unge, Trivselsundersøgelse 2013 
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Bilag 2: Udvalgte registre modtaget og godkendt til arkivering i 2014 

• Ankestyrelsen, Anbringelsesregistret  

• Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsmarkedsportalen  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2006-2013  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2007  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2008  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2009  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2010  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2011  

• Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2013  

• Center for Rusmiddelforskning, DanRis  

• CPR-kontoret, CPR  

• Danmarks Journalisthøjskole, Studieadministrativt System  

• Danmarks Statistik, ADAM 2007 og 2008  

• Danmarks Statistik, ADAM December 2009 og Oktober 2012  

• Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen - AKU 2013  

• Danmarks Statistik, Befolkningsstatistik 2012  

• Danmarks Statistik, Beskæftigelsesstatistik - RAS - 2005-2009  

• Danmarks Statistik, Boligstøttestatistik 2005-2010   

• Danmarks Statistik, Boligstøttestatistik 2011  

• Danmarks Statistik, Børnetilskudsstatistik 2005-2010   

• Danmarks Statistik, Daginstitutionsstatistik 2012  

• Danmarks Statistik, Det kumulerede børn- og ungeregister 1980-2010  

• Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen 1994-2012  

• Danmarks Statistik, ErhvervsStatistisk Register - ESR 2011-2013  

• Danmarks Statistik, ErhvervsStatistisk Register 2010  

• Danmarks Statistik, Familieindkomst 2011  

• Danmarks Statistik, Fragtskibsfart på større trafikhavne 2011  
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• Danmarks Statistik, Færdselsuheldsstatistik 2003-2010   

• Danmarks Statistik, Færdselsuheldsstatistik 2011  

• Danmarks Statistik, Generel regnskabsstatistik 2011  

• Danmarks Statistik, Generel regnskabsstatistik 2012  

• Danmarks Statistik, Industriens salg af varer 2012  

• Danmarks Statistik, Kommunernes regnskab 2011  

• Danmarks Statistik, Kontanthjælpsregistret 2012  

• Danmarks Statistik, Kriminalstatistik 2010  

• Danmarks Statistik, Kriminalstatistik 2011  

• Danmarks Statistik, Kriminalstatistik 2012  

• Danmarks Statistik, Kriminalstatistikregister 2005-2009   

• Danmarks Statistik, Kursistregistret 1970-2013  

• Danmarks Statistik, Kvalifikationsregistret 1970-2013  

• Danmarks Statistik, Landbrugs- og gartneritælling 2011  

• Danmarks Statistik, Lønstatistikken 2005-2008,  

• Danmarks Statistik, Offentligt Forsørgede 2011  

• Danmarks Statistik, Passager- og færgefart 2011  

• Danmarks Statistik, Pensionsstatistik 2010  

• Danmarks Statistik, Personindkomst 2011  

• Danmarks Statistik, Produktstatistik 2010  

• Danmarks Statistik, Produktstatistik 2011  

• Danmarks Statistik, Produktstatistik 2012  

• Danmarks Statistik, Regionernes regnskab 2011  

• Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for jordbrug 2012  

• Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2005-2009   

• Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2010  

• Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2011  

• Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2012  

• Danmarks Statistik, Sygesikringsstatistik 2012  
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• Danmarks Statistik, Sygesikringsstatistik 2013  

• Danmarks Statistik, Udenrigshandelsstatistik 2004-2007  

• Danmarks Statistik, Varestatistik for Industri 2013  

• Danmarks Statistik, Årlig godsomsætning på danske havne 2011  

• Digitaliseringsstyrelsen, FORM 2.2  

• Direktoratet for Kriminalforsorgen, Helsesystemet (EPJ for Kriminalforsorgen)  

• Energistyrelsen, CO2-kvoteregistret 2008-2011  

• Erhvervs- og Byggestyrelsen, OSAK  

• Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og Byggestyrelsen), BTAS 4  

• FødevareErhverv, Administration af EU's markedsordninger  

• Fødevarestyrelsen, Zoonoseregistret 2007-2012  

• Kennedy Centret, Grønlands Blinderegister  

• Lægemiddelstyrelsen, LOS  

• Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret  

• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bygnings- og Boligregister (BBR) 2010  

• Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriets løn- og personaledata 2013  

• Moderniseringsstyrelsen, Statens Budgetsystem, årgang 2011  

• Moderniseringsstyrelsen, Statens Koncernsystem, årgang 2011  

• Naturstyrelsen, Jagttegnsregistret  

• SKAT, Det Centrale Kommmuneregister, adresse- og konteringsdel - CKR-A, årgang 2013  

• SKAT, SAP38 - 2011  

• SKAT, SAP38 - 2012  

• SKAT, SVUR, årgang 2010  

• SKAT, SVUR, årgang 2011  

• Statens Administration, Hypotekbankens Garanti- og Låneadministrationssystem (GLAS)  

• Statens Serum Institut, Dødsårsagsregistret, årgang 2000 

• Statens Serum Institut, Dødsårsagsregistret, årgang 2001 

• Statens Serum Institut, Overvågningsregister for Escherichia og Klebsiella 

• Styrelsen for International Uddannelse  register, Vurderingsdatabasen 
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• Aarhus Universitet, Matrikel- og eksamensregister 2007-2011  
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