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Anmeldelse 
Hvilke myndigheder der skal godkende forskellige forsøgstyper: 

 

Data-
tilsynet 

Sundheds-
data-
styrelsen 

Styrelsen 
for Patient-
sikkerhed 
 

Videnskabs-
etisk komité 
 

Good  
Clinical 
Practice 

Særlige 
tilladelser 

Spørgeskema-
undersøgelser 

 
 

Kvalitetssikring  
 

Afd. 
ledelsen 

Registerforskning (uden 
biologisk materiale) 

 
 

 
 

(gælder ikke kliniske 
kvalitetsdatabaser) 

 

 
 

Afhængig af 
registre 

 fx ”Sundhed i 
generationer” 

Adgang til 
journaloplysninger  

 

 
 
 

Kliniske forsøg med 
mennesker 

 
 

 
 

Lægemiddelforskning 
(gælder ikke recept-
registerforskning) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Tilladelser 

 

 

• Elektronisk ansøgningsskema 

• Kræver ingen protokol 

• Gratis 

• Behandlingstid  4-8 uger 

• Regionale paraplyanmeldelse: 
http://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/forskning-i-
regionerne/ 

 



Tilladelser 

Journaladgang: 
 
Indhentning af oplysninger fra journaler til forskning kræver en 
tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed! 
 
Vær opmærksom på 10-20 ugers behandlingstid. 
 
E-journal må ikke anvendes til opslag!  
Det logges og er dermed synligt for patienterne. 
 
Se yderligere her: 
http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-
myndigheder/patientjournaloplysninger 



Dataudlevering 

Sundhedsdatastyrelsen (centrale registre): 

 

• Forskerservice klassisk  
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskerma
skinen 

• Mod betaling (timetakst  1292,00 kr. ekskl. moms) 

• Ansøgningsskema/projektbeskrivelse/udtræksbeskrivelse 
Læs Vejledninger: 
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskerser
vice-klassisk/vejledninger-fsk 

• Forskermaskine: 
Abonnementsordning med løbende opdatering af data i en 
given bindingsperiode (dyrere løsning end enkeltudtræk) 

 

 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/forskermaskinen


Dataudlevering 

RKKP – kliniske kvalitetsdatabaser 

 

• Gratis 

• Læs retningslinjer for adgang 

      www.rkkp.dk/forskningsadgang/ 

 

• Styregrupper til databaserne skal høres 

• 3-6 mdrs udleveringstid 

http://www.rkkp.dk/forskningsadgang/


RCT 

• Prospektive randomiserede kliniske studier kan anmeldes til 
en offentlig tilgængelig database.  

• En lang række tidsskrifter har krav om registrering af studier, 
hvis de skal opnå publikation. 

• ”ClinicalTrials.gov” er den hyppigst anvendte database og er 
gratis at bruge.  

• Ved registrering indrapporteres en række oplysninger om 
studiet            et identifikationsnummer   



Lægemiddelforsøg 

• Kliniske lægemiddelforsøg skal anmeldes til 
Lægemiddelstyrelsen.  

• På lægemiddelstyrelsens hjemmeside 
(www.lægemiddelstyrelsen.dk) finder man via ”kliniske 
forsøg” det komplette lovgrundlag for hvad der kræver 
anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen.  

• Gebyr betales (2016: 7.628 kr.) 

• Derudover kræves kræves godkendelse fra Datatilsynet, 
Videnskabsetisk Komité samt at GCP retningslinjerne 
overholdes. 



Good Clinical Practice 

• GCP (Good Clinical Practice) www.gcp-enhed.dk 

• GCP er en international etisk og videnskabelig 
kvalitetsstandard for udførelsen af et klinisk lægemiddelforsøg 
der involverer mennesker.  

• GCP er det kliniske lægemiddelforsøgs ”ISO standard”.”  

• Det er et absolut lovkrav, at man følger GCP harmoniseringen 
ved kliniske lægemiddelforsøg i EU.  

• GCP-enhederne findes i København, Odense og Århus. De har 
til formål at hjælpe forskere med at følge gældende lovgivning 
ved lægemiddelforsøg. 

http://www.gcp-enhed.dk/
http://www.gcp-enhed.dk/
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Videnskabsetisk komité 

• Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der involverer 
mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, 
æg og celler skal godkendes af en videnskabsetisk komité, 
inden forskningsprojektet sættes i gang. 

 

• Se her: http://www.dnvk.dk/forskere/hvordansoegerjeg.aspx 

 

• Anmeldes til de regionale komitéer 

http://www.dnvk.dk/forskere/hvordansoegerjeg.aspx
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Videnskabsetisk komité 
1. Anmeldelsesblanket (skal indsendes med digital signatur).  

2. Protokolresumé.  

3. Forsøgsprotokol.  

4. Skriftlig deltagerinformation.  

5. Samtykkeerklæring.  

6. Rekrutteringsmateriale.  

7. Andet relevant materiale (f.eks. spørgeskemaer).  

8. Dokumentation for forsøgsansvarliges identitet (kopi af Sundhedskort) 

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsID). 

10. Redegørelse for den forsøgsansvarliges kvalifikationer til at træffe 
       behandlingsmæssige beslutninger samt kliniske erfaring, f.eks. CV.  

I forsøg med lægemidler/medicinsk udstyr skal der endvidere indsendes:  

11. Dokumentation for anmeldelse til Sundhedsstyrelsen  

12. Kopi af de dele af kontrakten, der vedrører publikation og udbetaling af 
       honorar eller kompensation til den forsøgsansvarlige eller til forsøgspersoner  



Vær opmærksom på at regler og procedure ændres jævnligt!  



Gruppearbejde 

Undersøg i grupper af 2-3 personer, hvordan der 
søges om: 

• 1: Tilladelse fra Datatilsynet 

• 2: Tilladelse til journaladgang 

• 3: Udtræk fra Landspatientregistret  

• 4: Udtræk fra kliniske kvalitetsdatabaser 

• 5: Videnskabsetisk komité 


