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Ansøgning om indhentning af journaloplysninger til brug for forskning 
(Forudsætter at forskningsprojektet er godkendt af Regionsrådet, Styrelsen for Patientsikkerhed eller Videnskabsetisk Komité) 

Udfyldt ansøgningsskema sendes til svs-forskning@rsyd.dk,  som sørger for underskrift ved SVS Direktionen.  

Skema udfyldt af 
Skema udfyldt den 

Navn & dato 

Projektets titel 

Projektets formål 
Angiv formål og evt. delformål 

Projektansvarlig 

Hvor er projektet anmeldt og godkendt? Regionsrådet, angiv region: 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Videnskabsetisk Komité 

Er projektet anmeldt til Region Syddanmarks interne 
fortegnelse over sundhedsvidenskabelig forskning? 

Gælder for pseudoanonyme og identificerbare oplysninger. 

Ja, angiv sagsnr. (og vedlæg godkendelse som bilag):  

Nej (ansøgning om indhentning af oplysninger kan ikke godkendes, såfremt projektet ikke er anmeldt) 

Hvilken patientgruppe skal der indhentes data fra? 
Angiv den specifikke gruppe, fx alle indlagte på afd. A, 
ambulante patienter med KOL-diagnose etc. 

Hvilke data skal indhentes i journalen? 
Der skal være proportionalitet og saglighed mellem 
kategorien af helbredsoplysninger, der indhentes og 
formålet med projektet. 
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Hvem skal indhente journaloplysninger? 
Det skal være en autoriseret sundhedsperson der enten 
selv indhenter journaloplysninger eller er ansvarlig for 
indhentningen (anmoder om teknisk bistand) 

Angiv navn, stilling, afdeling 
 

Skal der anvendes teknisk bistand til indhentning af 
journaloplysninger?  

 Ja (hvis ja, udfyldes oplysninger i skemaet) 

 Nej 

Angiv navn, stilling, afdeling 
Den tekniske bistand behøver ikke at være en autoriseret sundhedsperson, men skal være ansat og underlagt 
organisationens tavshedspligt. 
 

Hvilket system/systemer skal der indhentes data fra? 
 

 

Hvornår påbegyndes og afsluttes forskningsprojektet? 
START-tidspunkt er altid godkendelsestidspunktet.  
SLUT-tidspunktet er den dag, hvor de indhentede data 
slettes. 
 

Angiv SLUT-TIDSPUNKT 
 

Periode for indhentede data 
Angiv den periode projektet benytter data fra 
 

 

Øvrige bemærkninger  
 
 
 
 

Ansøgning godkendes af relevant afdelingsledelse SVS 
(hvis relevant) 
 

Dato og underskrift 
 

Ansøgningen godkendes af sygehusdirektør 
Dato og underskrift fra én af sygehusets direktører 
Evt. stempel 
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