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Hvordan får man adgang til data fra Danmarks
Statistiks Lægemiddeldatabase?
Indsend projektbeskrivelse
til Danmarks Statistik

For at få adgang til oplysninger fra Lægemiddeldatabasen, skal der indsendes
en projektbeskrivelse (protokol) til Danmarks Statistiks Forskningsservice
(FSE). Vi anbefaler, at der tages kontakt til FSE så tidligt i
projektet som muligt med henblik på planlægning af det konkrete
forskningsdatasæt, afgivelse af økonomiske tilbud mv. På hjemmesiden
www.dst.dk/forskningsservice findes en fortegnelse over FSE`s
medarbejdere.

Hvad skal
projektbeskrivelsen
indeholde

Indholdet af projektbeskrivelsen skal som minimum indeholde en beskrivelse
af projektets formål, undersøgelsespopulationens størrelse samt hvilke
oplysninger (variabler), der skal med i datasættet.
Øvrige betingelser for godkendelse er beskrevet i pdf-dokumentet, der er link
til på hjemmesiden:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Andre_Styrelser.asp
x

Danmarks Statistik sørger
for godkendelse fra
Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen (SDS) skal godkende dataindholdet i alle projekter,
der anvender oplysninger fra Lægemiddeldatabasen.
FSE sørger for at formidle projektinformationerne videre til SDS og forskeren
får direkte besked fra SDS, når de har taget stilling til projektet. Det er således
ikke nødvendigt på forhånd at tage kontakt til SDS med henblik på en
godkendelse af projektet.

Skal projektet anmeldes til
Datatilsynet

Hvis projektet kun indeholder data fra Danmarks Statistik, herunder
oplysninger fra Lægemiddeldatabasen, er det ikke nødvendigt at anmelde
projektet til Datatilsynet. Indgår der derimod egne data --- typisk data der skal
sendes til Danmarks Statistik med henblik på kobling med oplysninger fra
vore registre --- skal projektet anmeldes til Datatilsynet. Årsagen til dette er, at
forskerens egne data ikke er inkluderet i Danmarks Statistiks generelle
anmeldelse til Datatilsynet. FSE skal have tilsendt godkendelsen fra
Datatilsynet. Man er altid velkommen til at kontakte FSE i tvivlstilfælde.

Specielle betingelser vedr.
visse variable

Der gælder en særlig regel for udtræk af variablene RECU (Receptudsteder),
RECA (AutorisationsID), IBNR (Indberetternummer) og PNR (Salgsstedets Pnummer). Ved brug af disse variable, skal SDS give særlig tilladelse, da
variablene kan være lægehenførbare i de små kommuner. Det skal præciseres
i projektansøgningen, at der ønskes adgang til en eller flere af variablene.

