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Indledning 

 
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.   

Her afrapporteres om denne varetagelse for 2016. 

Rigsarkivet servicerer og understøtter den samfunds- og 

sundhedsvidenskabelige forskning på flere måder:  

Vi indsamler data med forskningspotentiale fra universiteter og 

forskningsinstitutioner og fra offentlige myndigheder. 

Derefter 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. Desuden vejleder og 

underviser Rigsarkivet i brugen af data i forskning, primært i, hvordan 

de bedst dokumenteres, bevares og genanvendes. 

Derudover huser Rigsarkivet sekretariatet for Det Koordinerende 

Organ for Registerforskning (KOR), hvis formål det er at stimulere og 

styrke dansk registerforskning. 

Rigsarkivet deltager aktivt i såvel internationale som nationale 

samarbejder om bevaring og formidling af forskningsdata. 

Endelig gør Rigsarkivet gennem DDA Sundhed en særlig indsats for at 

kvalificere det datagrundlag, den danske sundhedsforskning bygger på. 

 

 

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

bevaring, formidling/vejledning, KOR, internationale og nationale 

samarbejder samt DDA Sundhed – og beskriver, de væsentligste tiltag 

og aktiviteter, Rigsarkivet har gennemført på områderne i 2016. 
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Indsamling af forskningsdata 
 

Rigsarkivet indsamler værdifulde forskningsdata fra offentlige 

myndigheder, herunder universiteter, og fra private 

forskningsinstitutioner.  

Derudover indsamler Rigsarkivet administrative data fra offentlige 

myndigheder. Sidstnævnte omtales her også som registre eller 

offentlige IT-systemer og har på linje med førstnævnte et stort 

videnskabeligt genbrugspotentiale. 

Nedenstående fokuserer dog primært på forskningsdata, altså data 

indsamlet med et videnskabeligt formål.  

Anmeldelse af forskningsdata 

I løbet af 2016 har Rigsarkivet arbejdet indgående med at få vores 

procedurer vedrørende anmeldelse, vurdering og aflevering af 

forskningsdata på plads. Dette har indbefattet, at vores vejledning på 

Rigsarkivets hjemmeside er blevet opdateret, herunder at alle 

oplysninger, der er relevante for forskerne, er samlet på en let og 

overskuelig måde. 

Man kan finde vejledningen til anmeldelse og aflevering af 

forskningsdata på Rigsarkivets hjemmeside1. 

Desuden findes der på hjemmesiden vejledning i, hvordan man som 

forsker bedst håndterer sine data – datamanagement – under hele 

projektforløbet2. 

                                                           
1
 https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/private-og-forskere/anmeldelse-og-

aflevering-af-forskningsdata 

 

En ny tilføjelse er et anmeldelsesskema på engelsk. Det har været et 

ønske fra den danske forskningsverden, der har stadig flere 

internationale forskere ansat, og som ønsker en mere tilgængelig 

indgang for alle. Ved brug af det engelske skema kræves samme 

oplysninger oplyst, som ved en dansk anmeldelse.  

Efter anmeldelse er modtaget i Rigsarkivet laves en bevarings-

vurdering.  

Ved bevaringsvurderingen lægges der vægt på, at forskningsdata skal 

kunne genanvendes af fremtidige forskere. Det kræver blandt andet et 

vist niveau af dokumentation. Data må desuden ikke være redundante 

med f.eks. administrative data.  

Vurderes data at være bevaringsværdige, træffes nærmere aftale med 

forskeren eller institutionen vedrørende selve afleveringen. 

Ny anmeldelsesbekendtgørelse 

I 2016 er der arbejdet videre med den nye bekendtgørelse for 

anmeldelse af digitalt skabte forskningsdata for statslige myndigheder, 

herunder universiteter, som blev påbegyndt i 2015. Arbejdet er endnu 

ikke afsluttet, men i løbet af året er der blevet skabt en øget indsigt i 

problemstillingerne.  

Fokus har været på at afgrænse anmeldelsespligten efter ønske fra 

universiteterne, som har bidraget via en følgegruppe, der har fulgt 

processen. Derudover er der blevet set på hvordan, forskningsdata 

skabes, samt hvordan en fremtidig bevaringsvurdering kan træffes.  

                                                                                                                                
2
 https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/private-og-forskere/haandtering-af-

forskningsdata-datamanagement    

https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/private-og-forskere/anmeldelse-og-aflevering-af-forskningsdata
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/private-og-forskere/anmeldelse-og-aflevering-af-forskningsdata
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/private-og-forskere/haandtering-af-forskningsdata-datamanagement
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/private-og-forskere/haandtering-af-forskningsdata-datamanagement
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Udredningsarbejdet er også sket i et samarbejde med universiteterne, 

der selv har stor interesse i at skabe større bevidsthed om 

datamanagement og den korrekte håndtering af data. Samarbejdet, 

der udspringer af det DEIC-finansierede Forum for 

forskningsdatamanagement3, har givet et konkret afkast i form af en 

opkvalificering på området, men har også skabt en større bevidsthed i 

universitetsverden omkring anmeldelse til Rigsarkivet.  

Et centralt element i udredningsarbejdet har været deltagelse i et 

projekt omkring udarbejdning af en guide i datamanagement for 

forskere. Projektet har deltagelse af alle universiteter, og gennem 

arbejdet er der skabt en større forståelse for forskningsdatas ophav og 

struktur. En viden der har været med til at kvalificere arbejdet med 

bekendtgørelsen. 

Den nye bekendtgørelse forventes sendt i offentlig høring i løbet af 

2017. 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://www.deic.dk/da/datamanagement/DM_forum  

 

https://www.deic.dk/da/datamanagement/DM_forum
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Bevaring af forskningsdata 
 

En helt central opgave for Rigsarkivet er at sikre, at de arkivalier, der 

afleveres til os, bevares og dokumenteres, således at de kan anvendes 

af andre nu og i fremtiden.  

Det gælder i høj grad også for arkiverede forskningsdata, hvis 

forskningsmæssige værdi øges markant af at være veldokumenterede 

og genanvendelige. 

Rigsarkivet har bidraget med oparbejdning af 58 studier, hvoraf 32 er 

samfundsvidenskabelige studier og 26 er sundhedsvidenskabelige 

studier. Disse studier er nu klar til anvendelse i forskning og 

uddannelse.  

Konvertering af arkiveringsversioner 

Som noget helt nyt har Rigsarkivet konverteret nogle 

arkiveringsversioner, udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse 3424, 

til SPSS datafiler, som indeholder data og samtlige metadata fra 

arkiveringsversionerne.  

Det drejer sig om Dødsårsagsregisteret fra 1943 til 1968 samt data fra 

CPR-registeret fra 1968 og 1969, som er bestilt af det Koordinerende 

Organ for Registerforskning (KOR). Konverteringen er foregået 

maskinelt, og metoden kan forholdsvist nemt udvides til konvertering 

af data og metadata til andre statistikprogrammer, som fx Stata og 

SAS.  

                                                           
4
 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdigedata fra 

elektroniske arkivsystemer 
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11924). Ikke længere 
gældende.  

 

 

Foruden dette har Rigsarkivet konverteret data fra en enkelt 

arkiveringsversion, udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse 10075 til 

afgrænsede tekstfiler (csv-filer), hvor der foruden data indgår 

kolonnetitler. Det drejer sig om CPR-registeret fra 1968 til 2013, som 

også er bestilt af KOR. 

Der er på den baggrund udviklet prototyper i forhold til hhv. data 

arkiveret i henhold til bek. 342 og 1007 som viser, at det kan lade sig 

gøre at genrejse data og metadata i formater, som anvendes til 

dataanalyse i forskningsverdenen. Denne viden om teknisk 

konvertering er brugbar fremadrettet, hvor Rigsarkivet har et 

strategisk mål om i stigende grad at bringe arkivets data i spil. Samtidig 

er denne viden brugbar i forhold til at forstå, hvordan data fra 

statistikprogrammerne kan overføres til bekendtgørelse 1007.  

Rigsarkivet arbejder på at færdiggøre et nyt afleveringsformat baseret 

på datafiler fra de mest udbredte statistikprogrammer. Der er således 

et udbytterigt sammenspil mellem bevaring og tilgængeliggørelse af 

data. 

  

                                                           
5
 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner 

(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132898). Erstattede 
bekendtgørelse 342.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11924
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132898
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Formidling, vejledning og undervisning i 

forskningsdata 
 

En rød tråd i Rigsarkivets arbejde med forskningsdata – på linje med 

alle andre arkivalier – er, at data skal kunne genanvendes af brugerne. 

Derfor er formidling af forskningsdata samt vejledning og undervisning 

i, hvordan man bruger materialet, helt centralt. 

Rigsarkivet formidler og underviser både fysisk, med besøg på landets 

læreranstalter, og elektronisk på nettet. Desuden står vi til rådighed 

for telefonisk og skriftlig vejledning gennem ’Spørg arkivaren’6. 

Rigsarkivet har desuden i løbet af 2016 arbejdet for at gøre registre og 

IT-systemer til en ressource for forskning, så Rigsarkivet placerer sig 

som en del af den nationale forskningsinfrastruktur. 

Rigsarkivet har implementeret en procedure i forhold til udlevering af 

registre og it-systemer til brugere, der hermed kan analysere data i 

eget software. Denne mulighed udnyttes primært af forskere, ofte 

med henblik på at kunne anvende data i Danmarks Statistiks 

Forskerservice.     

                                                           
6
 https://www.sa.dk/om/kontakt/spoerg-arkivaren  

 

 

 

 

Udlevering af forskningsdata 

I 2016 udleverede Rigsarkivet 436 forskningsdatamaterialer. Som 

nedenstående figur illustrerer, repræsenterer dette en nedgang i 

forhold til de seneste år, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende. 

Som grafen også illustrerer, vil der dog være udsving fra år til år, og 

tallene for 2017 peger på, at udleveringstallet bliver væsentligt højere 

end i 2016.   
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Ser man nærmere på, hvem der har bestilt data hos Rigsarkivet, tegner 

følgende billede sig. 

 

Den klart største brugergruppe er studerende på landets universiteter, 

mens forskere tegner sig for en mindre andel. 

 

Tilgængeliggørelse af serier 

Af de ca. 3000 studier, der kan findes i Rigsarkivets søgekatalog for 

forskningsdata7, er en stor andel en del af en serie. Det vil sige, at de er 

blevet skabt i en videnskabelig sammenhæng, hvor to eller flere 

undersøgelser – studier – er knyttet sammen og danner en større 

helhed – serien. 

Den Danske Valgundersøgelse er eksempelvis blevet gennemført i 

forbindelse med hvert eneste folketingsvalg siden 1971 og udgør 

således en serie på indtil videre 15 individuelle studier. 

                                                           
7
 http://dda.dk/simple-search?lang=da 

De enkelte studier rummer i sig selv stor empirisk værdi, men værdien 

og det analytiske potentiale øges kraftigt, når data fra flere studier kan 

kombineres, så man eksempelvis kan undersøge en udvikling over tid – 

et halvt århundrede i tilfældet Valgundersøgelsen. 

For at gøre det nemmere for brugerne at finde og bestille disse serier 

af studier har Rigsarkivet i 2016 udviklet et internt redskab, som gør 

det muligt at registrere og publicere serierne. 

Selve publiceringen af serier vil ske i løbet af 2017, så brugere 

eksempelvis vil kunne finde og bestille samtlige Valgundersøgelser 

med et enkelt klik. Dette vil selvsagt øge brugervenligheden og må 

forventes at have en positiv effekt på udleveringsfrekvensen af studier, 

der indgår i serier. 

 

Ifølge Danskerne – forskningsdata til gymnasieklasser 

Det er primært forskere og studerende på landets universiteter, der 

gør brug af Rigsarkivets samfunds- og sundhedsvidenskabelige 

forskningsdata til sekundær analyse. Dette skyldes, at der er tale om 

relativt svært tilgængeligt materiale, der kræver visse statistiske 

forhåndskundskaber samt adgang til ofte dyre 

databehandlingsprogrammer for at kunne bruges fornuftigt. 

Rigsarkivet ønsker dog at gøre forskningsdata tilgængelig for et 

bredere udsnit af befolkningen. Til det formål gennemførte Rigsarkivet 

i 2016 pilotprojektet ’Ifølge danskerne’. Målgruppen er 

gymnasieelever, som får mulighed for at arbejde med dataanalyse, 

statistik og kildekritik. Vi sænker med andre ord barrieren for adgang 

til vores materiale. 

17% 

83% 

Fordeling af udleverede data 
efter modtagere, 2016 

Forskere Studerende mv.

http://dda.dk/simple-search?lang=da
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Pilotprojektet består af en flad prototype med arbejdsspørgsmål og 

tilhørende statistisk materiale i form af grafer og figurer, som eleverne 

kan arbejde med og selv analysere sig frem til årsagssammenhænge 

mellem eksempelvis folks tryghedsfølelse og deres politiske ståsted. 

I samarbejde med Kresten Roland Johansen fra Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole har projektet udarbejdet en kort guide til at arbejde 

med statistisk forskningsdata. 

Prototypen og guldbogen blev i december 2016 testet på Sønderborg 

Statsskole, og responsen var positiv.  
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Det Koordinerende Organ for Registerforskning 

 
Siden maj 2014 har Rigsarkivet huset sekretariatet for Det 

Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Sekretariatet 

leverer betjening, mødeplanlægning, projektinitiering m.v. og er fuldt 

finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.   

KOR er en rådgivende organisation under Ministeriet for Forskning og 

Uddannelse/Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Formålet er at 

rådgive ministeriet samt skabe koordination og dynamik i miljøer, der 

arbejder med registerforskning.  Aktiviteterne er finansieret af en 

bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen. I år 2016 har KOR haft travlt 

med følgende aktiviteter. 

Projekter 

KOR har udarbejdet en søgeside8, hvor man kan søge i metadata om 

samtlige statslige registre. Formålet er at give forskere mulighed for at 

identificere registre, som ikke er kendt via de etablerede 

dataudbydere. 

Der er lavet projektgrundlag for pilotprojekt for et 

multigenerationsregister, hvor KOR undersøger mulighederne for at 

etablere familierelationer i befolkningen i tiden før CPR-registret. 

Projektet er i fuld gang med at digitalisere kirkebøger og folketællinger 

samt udvikle algoritmer, der kan matche de samme individer i 

forskellige kilder. 

For at skabe overblik over indholdet i ministerielle datawarehouse er 

KOR i gang med at udarbejde en websurvey, der skal kortlægge 

indhold, datatyper m.v. i eksisterende datawarehouses. 

                                                           
8
 http://www.registerforskning.dk/data/ 

 

Samarbejdsprojektet med Danmarks Statistik om at 

højkvalitetsdokumentere hyppigt anvendte variable har i år 2016 

resulteret i dokumentation af variable fra Specialundervisning, 

Ejendomssalg samt Sygehusbenyttelse. 

Dataadgang etc. 

Hvert år forhandler KOR på vegne af Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse om driftstilskud til Forskningsserviceenhederne hos både 

Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Tilskuddet finansierer 

ca. 1/3 af driften hos de to enheder. KOR skal sikre, at forskerne får 

den fornødne vejledning og kvalitet. 

For at styrke datasikkerheden hos Danmarks Statistik har KOR 

finansieret udvikling af datasikkerhedsprogrammel, der skal screene 

data-output for, om de kan se ud til at indeholde data på 

individniveau. Endvidere har KOR finansieret nogle ekstraordinære 

tiltag til håndtering af overholdelse af datasikkerhedsreglerne hos 

Danmarks Statistik. 

KOR har forberedt en brugerundersøgelse af Danmarks Statistik 

Forskningsservice, så vi kan være med til at sikre, at forskerne får den 

bedst mulige service fremover. Undersøgelsen gennemføres i 2017. 

Sundhedsdatastyrelsen har fået midler til at evaluere 

forskermaskineordningen, samt til at opstille anbefalinger for en 

endnu bedre forskermaskine. 

KOR har faciliteret et samarbejde og nogle workshops mellem DeIC, 

Computerome, Styrelsen for Forskning og Undervisning og hhv. 

Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Formålet er at 

undersøge mulighederne for at gøre adgangen til registre fra flere 

http://www.registerforskning.dk/data/
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organisationer mere smidig, samt til at sikre beregningskapacitet til 

analyser af kombination af registerdata og big data. 

Netværk m.v. 

KOR har afholdt fire kurser i registerforskning, hvor kursisterne bl.a. 

blev klædt bedre på til at overholde datasikkerhed og etiske 

retningslinjer. I alt deltog ca. 180 personer, det var overvejende ph.d.-

studerende og yngre læger. 

KOR er blevet indstillet med repræsentanter i Arkivudvalget, der skal 

forberede en revision af Arkivloven, DM Ledelses CAB, der styrer et 

stort projekt mellem DeIC og DFF om datamanagement på 

universiteterne, samt til referencegruppen for NordForsk-projektet 

Tryggve, der udvikler sikre metoder til at overføre sensitive data 

mellem de nordiske supercomputeranlæg. 

En dialog med Datatilsynet om vejledning i regler for udveksling af 

datasæt i internationale forskningsprojekter har resulteret i, at 

Datatilsynet har samlet og kommenteret deres vejledninger. 
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Internationale og nationale samarbejder 

 
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.  

Det sker i regi af CESSDA, det europæiske konsortium af 

samfundsvidenskabelige dataarkiver9, hvor Rigsarkivet er Danmarks 

repræsentant og national service provider udpeget af Styrelsen for 

Forskning og Innovation. 

Desuden deltager Rigsarkivet i DDI Alliance10, hvis formål det er at 

udbrede og understøtte brugen af den internationale 

datadokumentationsstandard DDI, og IASSIST11, som har til formål at 

fremme det internationale samarbejde omkring dataunderstøttelse af 

forskningsverdenen. 

Også inden for Danmarks grænser vægter Rigsarkivet samarbejdet og 

dialogen med de øvrige forskningsdataaktører. Det sker i høj grad i det 

Nationale Forum for Forskningsdatamanagement12.   

Sammen med landets universitetsbiblioteker står Rigsarkivet blandt 

andet bag projektet Datamanagement i Praksis13, som har til formål at 

belyse praktiske udfordringer og løsninger for datamanagement i form 

af cases.  

 

                                                           
9
 https://www.cessda.eu/  

10
 https://www.ddialliance.org/  

11
 http://www.iassistdata.org/  

12
 https://www.deic.dk/da/datamanagement/DM_forum  

13
 https://www.statsbiblioteket.dk/datamanagement  

 

 

I regi af CESSDA har Rigsarkivet blandt andet deltaget i følgende 

projekter: 

CESSDA Metadata Management 

Projektet CESSDA Metadata Management (CMM) har til formål at 

udforme en fælles metadatamodel for alle CESSDA’s service providers.  

En fælles metadatamodel kan sammenlignes med et fælles sprog. Data 

dokumenteres ens på tværs af landegrænser og fremstår derfor ens i 

måden de præsenterer sig. Fordelene ved et sådant fælles sprog er 

klare: Det fremmer mulighederne for at finde og anvende 

forskningsdata på tværs af CESSDA’s medlemslande. Derved udvides 

forskningspotentialet i de eksisterende data markant. 

CESSDA Metadata Harvester 

Formålet med projektet CESSDA Metadata Harvester (CMH) er at 

udvikle software, der kan høste metadata hos alle CESSDA’s service 

providers.  

Hvor CMM gør metadata ensartet og dermed nemt at høste, udvikler 

CMH med andre ord selve ’høstmaskinen’. 

Såvel de nationale som de internationale samarbejder bygger på den 

antagelse, at brugernes behov bedst varetages ved, at de relevante 

parter i forskningsinfrastrukturen trækker på samme hammel. 

 

 

https://www.cessda.eu/
https://www.ddialliance.org/
http://www.iassistdata.org/
https://www.deic.dk/da/datamanagement/DM_forum
https://www.statsbiblioteket.dk/datamanagement
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DDA Sundhed 
 

DDA Sundhed er et projekt i Rigsarkivet finansieret af Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, der har til formål at kvalificere og effektivisere 

datagrundlaget for den danske sundhedsvidenskabelige forskning.  

DDA Sundhed samarbejder med forskere over hele landet og har 

tilknyttet et rådgivende team af sundhedsvidenskabelige konsulenter. 

Her fremhæves enkelte af DDA Sundheds leverancer for 201714. 

Sundhedsvidenskabelige projekter i Rigsarkivet 

Rigsarkivet har med DDA Sundhed som tovholder arbejdet med tre 

projekter vedrørende sundhedsvidenskabelige studier. 

Overblik over cpr-oplysninger  

Formålet med det første projekt er at gennemgå og danne et overblik 

over alle modtagne studier, som indeholder personoplysninger. Det 

kan fx være CPR-numre, fulde navne, fødselsdatoer, adresser og 

telefonnumre.  

Resultatet af kortlægningen er, at Rigsarkivet nu kan udpege datafiler 

med personoplysninger samt angive, hvor oplysningerne fremgår i 

datafilerne. Projektet har bl.a. registreret, hvorvidt 

personoplysningerne er adskilt fra de resterende data (et såkaldt 

pseudonymiseret datasæt). Det har stor betydning for sikkerheden og 

tilgængeligheden af data i forbindelse med udlevering.  
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 DDA Sundheds årsberetning2016 kan findes i sin helhed på 
https://www.sa.dk/da/om-rigsarkivet/beretninger-rapporter-undersoegelser/ 

 

 

Pseudonomisering af datafiler 

Formålet med det andet projekt er at modtage ældre studier efter 

gældende procedurer og efterfølgende pseudonymisere datafilerne 

om nødvendigt. Dette projekt er i gang og er en naturlig forlængelse af 

det førstnævnte projekt.  

Resultatet er, at alle studier med personoplysninger er modtaget efter 

samme procedurer. Det forøger sandsynligheden for, at data bliver 

konverteret til bek. 1007, og samtidigt kan studierne nu arkiveres i 

DDI-L standarden. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af 

2017. 

Strakspublicering 

Rigsarkivet har klargjort 10 sundhedsvidenskabelige studier til såkaldt 

strakspublicering, dvs. publicering med link til kodebogen på det 

pågældende studies landing page.  

Dette er en procedure, som gælder for veldokumenterede studier på 

variabel- og kodeværdiniveau. Det fremmer synliggørelsen af de 

pågældende studier og dermed sandsynligheden for genbrug af data. 

https://www.sa.dk/da/om-rigsarkivet/beretninger-rapporter-undersoegelser/

