
Bevaring og kassation af regionale forskningsdata 

 

Rigsarkivet har hjemmel til at langtidsopbevare personoplysninger i henhold til bestemmelserne i EU’s 

persondataforordning (GDPR) om viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse. Aflevering af 

personoplysninger til Rigsarkivet er også hjemlet i § 14 i den danske databeskyttelseslov. 

 

Der vil ved genanvendelse af arkiverede data til konkrete historiske eller videnskabelige forskningsformål 

eller til statistik skulle tages yderligere hensyn til princippet om dataminimering.  

 

Sletning skal ske, når data når den slettefrist, som regionen har fastsat i dens fortegnelse og når regionen 

ikke længere har retlig eller administrativ brug for oplysningerne. Det er således regionen, der vurderer, 

hvornår man ikke længere har brug for oplysningerne.  

 

Inden regionen foretager sletning, skal oplysninger, som Rigsarkivet har bestemt til bevaring, afleveres til 

offentligt arkiv, jf. § 21, stk. 1, i arkivloven. Der skal også ske aflevering, hvis et it-system, der er sat til 

bevaring, går ud af administrativ brug eller lukkes ned. 

 

Ved forskningsdata forstås data på papir eller i digital form, som er skabt i forbindelse med forskning med 

anvendelse af videnskabelig metode, samt dokumentation heraf. Bevaringsforpligtelsen gælder såvel 

forskningsdata som for den tilhørende dokumentation. 

 

Følgende skal bevares: 

 

Generelt 

 Materiale af særlig eller principiel karakter om forskningen og udviklingen af forskningen. 

 Materiale, der vedrører kongresser, konferencer, seminarer m.v., som regionen eller sygehuset har 
arrangeret. Bevaringen omfatter program, oplæg og eventuelle referater/opsamlinger på 
arrangementerne. 

 
Konkrete forskningsresultater i papirform og/eller digital form 

 Landsdækkende databaser, som er oprettet til forskningsformål 

 Regionalt dækkende databaser, som er oprettet til forskningsformål 

 Data, hvor forskningsresultaterne er publiceret i et højtrangerende tidsskrift. Dvs. et fagligt 

tidsskrift på niveau 2 eller højere i Den Bibliometriske Forskningsindikator. 

 Kohorteundersøgelser. Med kohorte menes en veldefineret gruppe personer, der følges fremover 

for at afsløre opståen og udvikling af specifikke helbredsfænomener. 

 Andre forskningsdata på papir, som har væsentlig sundhedsfaglig, historisk eller samfundsmæssig 

betydning. Spørg gerne Rigsarkivet ved tvivl. 

 Regionen kan som myndighed anmelde øvrige digitale forskningsdata, hvis det vurderes, at de er af 

væsentlig sundhedsfaglig, historisk eller samfundsmæssig betydning.   

 

Følgende skal ikke bevares 

 Biobanker 



 Dyreforsøg 

 Industriinitierede forsøg 

 Rene sammenkørsler af data fra administrative registre 

 Universitetsopgaver under ph.d. niveau. Data skabt af studerende under ph.d. niveau skal ikke 

bevares, hvorimod data skabt af ph.d. studerende er omfattet af bevaringspligt. 

 Forskningsdata, der er omfattet af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale og som 

publiceres i deres helhed. Med forskningsdata, der er pligtafleveret, og som er publiceret i deres 

helhed, menes der, at f.eks. alle excel-ark med data er publiceret i forbindelse med artiklens 

publicering. 

 

 

På Rigsarkivets hjemmeside findes oplysninger om proceduren for aflevering af forskningsdata til arkiv: 

For dig, der skaber forskningsdata - Rigsarkivet 

 

 

Kilde: Rigsarkivet, Vejledning til bekendtgørelse nr. 33/2020 om bevaring og kassation af arkivalier i 

regionerne (2020-04-27). Link 

 

Dokumentet er udarbejdet af Specialkonsulent Anitta Øhlenschlæger Johansen, Center for klinisk forskning, 

Sydvestjysk Sygehus  

https://www.rigsarkivet.dk/aflever-data/for-dig-der-skaber-forskningsdata/
https://www.rigsarkivet.dk/wp-content/uploads/2022/02/Vejledning-til-bekendtgoerelse-nr.-33-af-8.-januar-2020.pdf

