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Kapitel 0 Kapitel 0 Kapitel 0 Kapitel 0 ––––    HurtigHurtigHurtigHurtigstartstartstartstart    

0.10.10.10.1 Kom i gangKom i gangKom i gangKom i gang    som ansøgersom ansøgersom ansøgersom ansøger    

Som ansøger skal du oprettes som bruger. Dette gøres via www.rkkp-forskningsadgang.dk. 

Se kapitel 1.7 – Nye brugere. 

Herefter er du klar til at oprette en ansøgning. Alle informationer omkring dataudtrækket skal indtastes i ansøgningen. 

Se Kapitel 2 – Ansøgningen. 

0.2 Kom i gang som RKKP0.2 Kom i gang som RKKP0.2 Kom i gang som RKKP0.2 Kom i gang som RKKP----ansat eller styregruppemedlemansat eller styregruppemedlemansat eller styregruppemedlemansat eller styregruppemedlem 

Som RKKP-ansat eller styregruppemedlem skal din bruger oprettes af Staben. Kontakt fagligkvalitet@rkkp.dk  eller 

alternativt RKKP-team (såfremt du er styregruppemedlem), hvis du ønsker at blive oprettet. 

Når du er oprettet som bruger, logger du ind via www.rkkp-forskningsadgang.dk.  

Du kan først være aktiv i systemet, når der er en ansøgning om dataudtræk fra en klinisk kvalitetsdatabase. Læs 

Kapitel 1 – Roller i systemet. 

Alle brugere logger ud af systemet i øverste højre hjørne ved at trykke på det røde ikon ved siden af dit navn: 

  

Spørgsmål der ikke er besvaret i brugermanualen, kan stilles til Esra Öztoprak, ESROEZ@rkkp.dk eller 24969387. 
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Kapitel 1 Kapitel 1 Kapitel 1 Kapitel 1 ––––    Roller i systemetRoller i systemetRoller i systemetRoller i systemet    

1.11.11.11.1 StabStabStabStab    

FanerFanerFanerFaner    

Staben har tre faner:  

 

Indsendt: Her ligger ansøgninger, der er indsendt af ansøger. Staben er de første til at behandle ansøgninger, efter de 

er indsendt. 

Ufærdig: Her ligger ansøgninger, der ligger som kladde hos ansøger. Eller ansøgninger, som er blevet sendt retur til 

ansøger af Stab eller RKKP-team pga. mangler. 

Ikke færdigbehandlede: Her ligger ansøgninger, der har været indsendt af ansøger, er førstegangsbehandlet af Staben 

og nu er kommet retur fra enten RKKP-team eller datamanager. 

    

    

FunktionerFunktionerFunktionerFunktioner 

Staben er den første brugerrolle, som kan have en dialog med ansøger. Det kan ske enten ved, at en ufærdig 

ansøgning ligger i fanen ’Ufærdig’ eller en indsendt ansøgning i fanen ’Indsendt’. Staben har ligesom alle andre roller 

undtagen ansøger kun læserettigheder til ansøgningen. 

 

Når ansøger har indsendt ansøgningen, modtages den af Staben ansøgningenDet Stabens opgave enten at godkende 

ansøgningen ('Formalia godkendt') eller sende ansøgningen retur, hvis den er mangelfuld ('Formalia skal rettes'): 

 

Hvis ansøgningen godkendes af Staben, bliver nedenstående felter synlige. Systemet tildeler automatisk et RKKP-

sagsnummer til ansøgningen. Dette kan dog rettes ved at trykke på 'Formalia godkendt'. Staben skal dernæst tilknytte 

den ansøgte databases RKKP-team til ansøgningen. Her kan kun vælges blandt i forvejen oprettede RKKP-teams. 

Staben er den eneste brugerrolle, som har disse rettigheder. 
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Videregivelsestilladelse udfyldes automatisk med repræsentanter for databasens styregruppe/ RKKP's Videncenter, som 

skal vurdere, om de ønskede variable er nødvendige og relevante for studiet. Desuden er det muligt at tilføje yderligere 

repræsentanter samt andre væsentlige kommentarer til videregivelsestilladelsen.  

BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger 

Staben har kun læserettigheder til ansøgningen. Det er kun ansøger, der har redigeringsrettigheder til ansøgningen. 

Derudover kan Staben ikke følge resten af ansøgningsprocessen, men kan dog til enhver tid søge efter en ansøgning 

og kigge i loggen. Se Kapitel 4.2 – Søg ansøgninger. 

Styregruppen kan kommunikere internt ift. en ansøgning. Denne kommunikation kan Staben og ansøger ikke se. 

Glemt passwordGlemt passwordGlemt passwordGlemt password    

Glemmer en bruger fra Staben sit password, kan denne ligesom alle andre brugerroller rekvirere et nyt på forsiden af 

systemet.  
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1.21.21.21.2 RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam    

RKKP-team omfatter alle medlemmer af databasens team (kontaktperson, datamanager og epidemiolog). Der 

oprettes først en  kontaktperson i systemet, og derefter tilknyttes 'RKKP-team'. Epidemiologere oprettes først som 

styregruppemedlem, og derefter tilknyttes de til RKKP-team. Datamanagere tilknyttes automatisk til RKKP-team, og 

oprettelse er ikke nødvendige. Datamanagere er 'født' ind i rollen RKKP-team og  

 

Søg Epidemiolog frem og tryk på den blå firkant 'redigere knappen'  

 

 

Kryds derefter af i kassen 'Bør være del af RKKP-team' og 'Gem' 

 

Epidemiologen er nu tilknyttet RKKP-teamet og har samtidig også en funktion i styregruppen. 

Godkende/afvise en ansøgningGodkende/afvise en ansøgningGodkende/afvise en ansøgningGodkende/afvise en ansøgning    

Det er kun Kontaktpersonen og Epidemiologen i teamet, der har mulighed for at godkende eller afvise en ansøgning. 

Behandlingstiden for RKKP-teamet er 14 dage. Den 7. dag efter modtaget ansøgning sender systemet en påmindelse 

om, at der nu er 7 dage tilbage til behandlingsfristen for ansøgningen udløber.  
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FanerFanerFanerFaner    

RKKP-teamet har otte faner: 

 

 
    

Hos RKKP-team: Her ligger ansøgninger, der er godkendt af Staben og afventer RKKP-teamets førstegangsbehandling.. 

Ansøgningen kan også ligge hos RKKP-team, såfremt ansøgningen er blevet sendt retur til RKKP-teamet fra 

styregruppen, datamanager eller ansøger.  

Afventer Stab: Her ligger ansøgninger, der afventer Stabens førstegangsbehandling. Ansøgningen kan også ligge hos 

Staben, såfremt ansøgningen er blevet sendt retur til Staben fra RKKP-teamet. RKKP-teamet har denne fane, så det er 

muligt at følge processen for alle udtræk. 

Afventer styregruppe: Her ligger ansøgninger, der afventer behandling i Styregruppen. RKKP-teamet har denne fane, 

så det er muligt at følge processen for sine udtræk. 

Afventer datamanager: Her ligger ansøgninger, der afventer behandling af datamanager. RKKP-teamet har denne 

fane, så det er muligt at følge processen for alle udtræk. 

Klar til udlevering: Her ligger ansøgninger, som afventer behandling fra RKKP-team eller datamanager mhp. at 
orientere ansøger om, at dataudtrækket er klar til udlevering. Det er op til det enkelte RKKP-team at beslutte, hvem 
der udleverer dataudtrækket. 

Udtræk udleveret: Her ligger ansøgninger, hvor data er blevet udleveret og nu afventer, at ansøger godkender 

dataudtrækket inden 30 dage.  

Udtræk slettes: Her ligger ansøgninger, hvor der er blevet udleveret data, som nu skal slettes på fildeling/ lovbeskyttet 

mappe/mail, eller hvor persondata ligger. Her skal RKKP-team aktivt gå ind i systemet og markere, når udtrækket er slettet. Det er 
op til det enkelte RKKP-team at beslutte, hvem der sletter dataudtrækket. 

 

Udtræk afvist: Her ligger ansøgninger, hvor data er blevet kontrolleret af ansøger og afvist enten på grund af mangler 

eller fejl. Det er datamanagers ansvar at sørge for at danne et nyt dataudtræk og derefter udlevere dataudtrækket 

igen. Såfremt et udtræk bliver afvist af ansøger, er det RKKP-team, som kan sende ansøgningen retur til datamanager.  

    

FunktionerFunktionerFunktionerFunktioner    

RKKP-team har det overordnede ansvar og overblik i ansøgningsprocessen. RKKP-team vil have det største potentielle 

handlerum: 

Ved førstegangsbehandling ser handlemulighederne således ud: Her skal det afklares om indholdet i ansøgningen er 

godkendt ('Indhold godkendt'), eller den skal sendes retur til enten ansøger ('Indhold skal rettes – ansøger') eller Stab 

('Indhold skal rettes – stab'). Når handlingen er foretaget, trykkes på 'Videre'. 
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Når RKKP-teamet har godkendt en ansøgning, og den er kommet videre i processen, er der mulighed for, at processen 

stoppes af en af de øvrige roller. Ansøgningen vil i så fald blive tilbagesendt til RKKP-team, som skal tage stilling til, 

hvem ansøgningen skal sendes til. I disse tilfælde ser handlingerne således ud: Det er valgfrit at tilføje en kommentar 

ifm. videresendelse af ansøgningen. Når handlingen er foretaget, trykkes på 'Videre'. 

 

 

 

Hvis det er RKKP-team, der udleverer dataudtræk, vil datamanager vælge dette i handlerummet. Ansøgningen vil 

derefter ligge hos RKKP-team, som kopierer følgebrev og sætter ind i en mail, hvorefter dataudtrækket udleveres til 

ansøger. 

 

Hvis et udtræk efter udlevering afvises af ansøger (Udtræk afvist), vil RKKP-team tage stilling til, hvad der skal ske og 

har derfor et bredt handlerum: Det valgfrit at tilføje en kommentar til videresendelse. RKKP-team vil blive notificeret 

om dette via automatisk email. 
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Hvis der vælges ’Dataudtræk beriges’ vil systemet automatisk afslutte den eksisterende ansøgning, og der oprettes en 

kopi af ansøgningen med samme RKKP-sagsnummer. Det kan f.eks. være, fordi forsker opdager, at 

forskningsudtrækket mangler en variabel eller lignende. Det vil herefter være ansøger, der skal indsende ansøgningen 

igen, og processen skal gentages. Bemærk at det ikke er muligt at fortryde eller genåbne den afsluttede ansøgning. 

Når et udtræk er udleveret, dannes der automatisk en videregivelsestilladelse, som sendes til RKKP Faglig Kvalitet 

(Funktionspostkasse) fagligkvalitet@rkkp.dk, RKKP-team og Esra Öztoprak.  Videregivelsesblanketten skal ikke 

journaliseres i ESDH.  

RKKP-teamet kan kommunikere internt med styregruppen ift. en ansøgning. Klik på taleboble-ikonet under 

'Handlinger'.  

 

 

 

Navn og tidspunkt bliver logget sammen med kommentaren. Bemærk at der ikke kommer notifikation om nye 

kommentarer. 
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Denne kommunikation har datamanager læserettigheder til, mens Staben og ansøger ikke kan se 

kommunikationen. 

 

RKKP-team kan se alle ansøgninger for alle databaser under fanen 'søg ansøgninger'. For en mere detaljeret 

beskrivelsese kapitel 4.2 - Søg ansøgninger.  

    

BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger    

RKKP-team kan ikke redigere i menupunkterne ’Videregivelsestilladelse’ og ’Brugere’. RKKP-team har kun 

læserettigheder til ansøgningen. 

 

Glemt passwordGlemt passwordGlemt passwordGlemt password    

Glemmer énfra RKKP-teamet sit password, kan denne ligesom alle andre bruger rekvirere et nyt på forsiden af 

systemet. 

 
 

1.31.31.31.3 DatamanagerDatamanagerDatamanagerDatamanager    

FanerFanerFanerFaner    

Datamanager har fem faner: 

 

 

 

Afventer datamanager: Her ligger ansøgninger, der har været behandlet af Staben, RKKP-team og styregruppe. Det er 

førstegangsbehandling for datamanager. Ansøgningen skal kontrolleres, og herefter skal dataudtrækket dannes. Det 

er datamanagers ansvar at sende ansøgningen videre i processen. Her er det op til det enkelte RKKP-team at afgøre, 

om hvem der udleverer dataudtræk til ansøger. 

 

Hos RKKP-team: Her ligger ansøgninger, der afventer behandling af RKKP-team. Datamanager kan her få et overblik 

over, hvor mange dataudtræk der på sigt skal dannes. 

Udtræk udleveret: Her ligger ansøgninger, der er blevet udleveret og  afventer, at ansøger godkender dataudtrækket 

inden 30 dage. 

Udtræk slettes: Her ligger ansøgninger, hvor data er blevet udleveret og nu skal slettes på fildeling/ lovbeskyttet 

mappe/ mail, eller hvor ellers persondata ligger. Her skal RKKP-team aktivt gå ind i systemet og markere, når 

udtrækket er slettet. Det er op til det enkelte RKKP-team at beslutte, hvem der aktivt går ind i systemet og markere, 

når udtrækket er slettet. 
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Udtræk afvist: Her ligger ansøgninger, hvor data er blevet kontrolleret af ansøger og afvist enten på grund af mangler 

eller fejl. Det er datamanagers ansvar at sørge for at danne et nyt dataudtræk og derefter udlevere dataudtrækket 

igen. 

 

FunktionerFunktionerFunktionerFunktioner    

Datamanageren er aktiv i processen, hvor dataudtrækket skal kontrolleres, dannes, evt. udleveres og evt. 

genudleveres samt evt. slettes. Her er det op til RKKP-teamet at afklare opgavefordelingen.  

Som den eneste brugerrolle vil størstedelen af behandlingen foregå uden for systemet, idet data ikke kan dannes og 

udleveres i systemet. Det er derfor vigtigt, at datamanager ændrer status for ansøgningen, når der har været aktivitet 

på et udtræk. 

 

Handlingsrummet for datamanager ser således ud: Når handlingen er foretaget, trykkes på 'Videre'. 

 

Der skal først trykkes ’Datamanager godkender og sender følgebrev’, når dataudtrækket er dannet, og følgebrevet er 

kopieret fra systemet. Der kan vælges mellem to forskellige følgebreve: Følgebrev, når data er vedhæftet, og 

følgebrev når data er lagt på en fildelingsside. 

Formulering i følgebreve kan redigeres men udelukkende af Staben.   

Hvis der trykkes ’Datamanager godkender og RKKP-team sender følgebrev’, vil ansøgningen blive overført til RKKP-

team. RKKP-teamet vil blive notificeret om dette via automatisk email. Datamanager skal først danne dataudtræk, som 

RKKP-team derefter henter og udleverer. 

Hvis ansøgningen er mangelfuld, trykker datamanager ’Datamanager afviser’. Herefter bliver det RKKP-team, som 

tager stilling til, hvad der skal ske, efter datamanager har afvist ansøgningen. 

Krypteringsnøgle: Datamanager kan tilføje en krypteringsnøgle på de ansøgninger, hvor der ønskes anonymiseret 

data. Husk at trykke ’Gem’ efter behandlingen af ansøgningen er afsluttet. 
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Krypteringsnøglen vil kunne genfindes i ’Søg ansøgninger’ under udtræksoversigten (’Søg og download udtræk’). 

Datamanager har læserettigheder til Styregruppens interne kommunikation ift. en ansøgning. Klik på taleboble-ikonet 

under 'Handlinger'. 

 

Eksterne datamanagere: Flere databaser har ekstern datamanagement. Det er muligt at oprette disse i systemet (via 

Staben). Idet flere datamanagere kan tilknyttes en database, vil det være op til RKKP-teamet at afklare, hvor aktiv i 

systemet den eksterne datamanager skal være. Et forslag kunne være at ekstern datamanager kun er ansvarlig for 

godkendelse af udtræk, hvorefter en RKKP-datamanager følger udtrækket, til sagen er afsluttet. Ved re-udtræk er 

RKKP-teamet opsat i systemet til at være ansvarlig for, at sagen kommer til rette rolle. Her kan det selvfølgelig være 

nødvendigt at inddrage ekstern datamanager igen. 

    

BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger    

Datamanager kan kun behandle ansøgninger, der er blevet tildelt rollen. Datamanager kan ikke danne udtræk eller 

udlevere dataudtræk via systemet.  

Datamanager kan ikke sende videregivelsestilladelsen, men til enhver tid downloade og se denne via linket. 

Datamanager har ligesom styregruppen ikke fanen 'Afventer Stab', da det er RKKP-teamet, som skal have det fulde 

overblik. Dog kan alle ansøgninger søges frem via 'Søg ansøgninger'. 

 

Glemt passwordGlemt passwordGlemt passwordGlemt password    

Glemmer en datamanager sit password kan denne ligesom alle andre bruger rekvirere et nyt på forsiden af systemet. 
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1.41.41.41.4 StyregruppeStyregruppeStyregruppeStyregruppemedlemmedlemmedlemmedlem    

    

FanerFanerFanerFaner    

Styregruppen har seks faner: 

 

Afventer styregruppe: Her ligger ansøgninger, der er blevet behandlet af Staben og RKKP-team. Styregruppen har 

mulighed for internt at behandle ansøgningen via taleboble-ikonet, indtil styregruppen har færdigkommenteret 

ansøgningen. Intern kommentering vil aldrig være synlig for ansøger. 

 

Hos RKKP-team: Her ligger ansøgninger, der afventer behandling af RKKP-team. Styregruppen kan få et overblik over 

hvor mange ansøgninger, der på sigt afventer behandling i styregruppen. Styregruppen har denne fane, så det er 

muligt at følge processen for alle udtræk. 

Afventer datamanager: Her ligger ansøgninger, der afventer behandling af datamanager. Styregruppen har denne 

fane, så det er muligt at følge processen for alle udtræk. 

Klar til udlevering: Her ligger ansøgninger, hvor data afventer enten datamanager eller RKKP-team for at blive 

udleveret. Styregruppen har denne fane, så det er muligt at følge processen for alle udtræk. 

Udtræk udleveret: Her ligger ansøgninger, hvor data er blevet udleveret og nu afventer, at ansøger godkender 

dataudtrækket inden 30 dage. Styregruppen har denne fane, så det er muligt at følge processen for alle udtræk. 

Udtræk afvist: Her ligger ansøgninger, hvor data er blevet kontrolleret af ansøger og afvist enten på grund af mangler 

eller fejl. Det er datamanagers ansvar at sørge for at danne et nyt dataudtræk og derefter udlevere dataudtrækket 

igen.  

 

FunktionerFunktionerFunktionerFunktioner    

Styregruppens primære funktion er at bidrage med den faglige kommentering. Dette sker i 'Handlinger', hvor 

styregruppen kan vælge mellem to handlinger. Af hensyn til brugervenligheden redegøres der her for, hvad der ligger 

bag de enkelte valg: 

'Styregruppen godkender ansøgning, og processen fortsætter. Ansøgning sendes til datamanager.' Til dette valg åbnes 

et valgfrit fritekstfelt. Dette kan med fordel anvendes, hvis styregruppen har anbefalinger, råd eller øvrige 

kommentarer (til ansøger), som ikke skal stoppe ansøgningsprocessen. Såfremt styregruppen tilføjer en kommentar i 

forbindelse med godkendelse, sendes der en auto email til ansøger. Kommentaren fra styregruppen går i loggen.  
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 I forbindelse med godkendelse kommer der et popup vindue, som gør styregruppemedlemmet 

opmærksom på, at vedkommende er i gang med at sende en forskningsansøgning videre til datamanager, uden at 

denne nødvendigvis er færdigbehandlet i styregruppen.  

 

"Såfremt du vælger denne handling, sendes forskningsansøgningen videre til udtræk hos datamanager. Denne handling må 

udelukkende vælges, når forskningsansøgningen er færdigbehandlet i styregruppen f.eks ved et særligt udvalgt 

styregruppemedlem, som har ansvaret for at sende ansøgningen videre i systemet.  

Ønsker du at kommentere på ansøgningen, skal du vælge taleboble-ikonet ('Intern kommentering for alle i styregruppen'). 

Når du har skrevet en kommentar til ansøgningen, skal du trykke på "send". Kommentarerne i den interne kommentering 

kan ikke ses af forsker."  

 

Den anden mulighed: 'Styregruppen afviser ansøgning og processen stopper. Ansøgning sendes til RKKP-team.' 

Anvendes hvis ansøgningen skal stoppes midlertidigt. Hertil er der et obligatorisk fritekstfelt, der åbnes, hvor 

styregruppen skal anføre en begrundelse for, hvorfor ansøgningen afvises. Ansøger vil kunne læse denne kommentar. 

Det er herefter op til RKKP-team i samarbejde med styregruppen at vurdere, hvad der skal ske med ansøgningen. 

Bemærk, at handlingen udelukkende kan vælges én gang. Det er altså tanken, at styregruppen diskuterer internt via 

taleboble-ikonet ('Intern kommentering for alle i styregruppen') og herefter indsendes én samlet kommentar fra 

styregruppen.  

Det er altså ét styregruppemedlem, der kan færdigbehandle ansøgningen, hvilket er vigtigt for processen, da 

ansøgningen ellers går i stå hos styregruppen. Styregruppen har en frist på seks uger til at kommentere ansøgningen 

og bliver påmindet fire uger efter ansøgningen er indsendt via automatisk email, hvis ansøgningen ikke er videresendt 

i systemet.

 
Det er tanken, at alle i styregruppen skal læse ansøgningen i systemet. Rubrikken 'Hvilke repræsentanter for 

databasens styregruppe/ RKKP's Videncenter har vurderet, at de ønskede variable er nødvendige og relevante for 

studiet?’ udfyldes automatisk med navnene på styregruppemedlemmerne, samt RKKP-team, der er oprettet i 

systemet for den enkelte database. Desuden er det muligt for "Yderligere repræsentanter for databasens 

styregruppe/RKKP's Videncenter, der har deltaget i vurderingen" at kvittere for at have læst og godkendt 

ansøgningen. Der kan desuden tilføjes kommentarer i rubrikken 'Andre væsentlige kommentarer til 

videregivelsestilladelsen' samt tilføjes andre modtagere i rubrikken 'Angiv evt. andre modtagere af 

videregivelsestilladelsen'.  

Husk at trykke ’Gem’ hver gang der ændres i tekstfeltet. 

Taleboble-ikonet: Den interne kommunikation for styregruppen og RKKP-team åbnes ved at trykke på taleboblen 

under 'Handlinger'. 
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Når der trykkes 'Send' vil styregruppemedlemmets kommentar blive synlig for alle andre i styregruppen og RKKP-

team, samt der bliver logget navn og tidspunkt for kommentaren. Ansøger vil ikke 

kunne se kommentarerne i den interne kommentering for alle i styregruppen.  

 

BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger    

Styregruppen kan ikke selv ændre de styregruppemedlemmer, der er tilknyttet databasen. Det skal Staben hjælpe 

med. Hvis et oprettet styregruppemedlem skal tilknyttes eller fjernes fra en database, kan RKKP-teamet også hjælpe 

med dette.  

Styregruppen kan ikke redigere i ansøgningen, men har læserettigheder ligesom de øvrige roller. 

Styregruppen kan kun se databasens egne ansøgninger i 'Søg ansøgninger' – læs mere i kapitel 4.2. Er et 

styregruppemedlem en del af flere databaser, kan denne se begge databasers ansøgninger.  

Styregruppen kan ikke følge med i processen for ansøgninger, før RKKP-team er blevet tildelt sagen. Dette er for at 

sikre, at det kun er godkendte ansøgninger, styregruppen kan følge processen for. 

 

Glemt Glemt Glemt Glemt passwordpasswordpasswordpassword    

Glemmer et styregruppemedlem sit password, kan denne ligesom alle andre bruger rekvirere et nyt på forsiden af 

systemet. 
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1.51.51.51.5 AnsøgerAnsøgerAnsøgerAnsøger    

    

FunktionerFunktionerFunktionerFunktioner    

Ansøger har få funktioner og handlemuligheder. 

 
 

Som nyoprettet ansøger kan der udelukkende trykkes ’+ Ny ansøgning’, hvor et tomt ansøgningsskema skal udfyldes 

og indsendes.  

Når ansøger har indsendt sin ansøgning, er ansøger kun aktiv i systemet, hvis der er fejl eller mangler i ansøgningen. 

Ansøger vil få en automatisk email hver gang, at behandlingen er stoppet, og det forventes, at ansøger afklarer 

udestående. Det vil blive markeret med en topbjælke, når det sker. Hvis ansøger skal redigere i ansøgningen, skal 

vedkommende på trykke redigér-symbolet for at komme i ansøgningens redigeringstilstand. Hvis der blot klikkes på 

databasebjælken, vil ansøger  kun få en visning af ansøgningen. 

 

Når ansøger skal godkende eller afvise udtrækket, efter det er udleveret, har ansøger for første gang 

handlemuligheder. Dette markeres ikke med en topbjælke, men i følgemailen vil der stå, at udtrækket skal 

kontrolleres, så forsker ved, at systemet afventer handling. Ansøgningen åbnes, og der vil nu være en 'Handlinger' 

synlig i hurtiggenvejen, eller der kan scrolles ned på siden. 

 

Herefter vil følgende handlingsrum vises: 

 

Hvis udtrækkes godkendes, er ansøgningen afsluttet fra ansøgers side, og dataudtrækkes slettes hos RKKP. Hvis 

udtrækket afvises, kommer der et obligatorisk fritekstfelt frem, og ansøger beskriver fejl/mangler. Hvis der er 

berigelser til dataudtrækket, efter det er udleveret, trykkes der også 'Afvis udtræk'. Herefter skal processen startes 

forfra, og systemet danner automatisk en kopi af ansøgningen med samme RKKP-sagsnummer. 

Ansøger vil få en automatisk påmindelsesmail 10 dage, inden 30-dages fristen udløber, hvis ikke vedkommende 

foretaget en aktiv handling i systemet.  

Ansøger kan se sine egne tidligere ansøgninger og tilføje flere medansøgere. Læs mere under kapitel 2 – Ansøgningen.    
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BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger    

Ansøger har som eneste bruger mulighed for at redigere i ansøgningen, men har derimod også et lille handlingsrum, 

idet ansøger kun kan gemme og indsende ansøgning samt, når udtrækket er udleveret, godkende eller afvise dette. 

Når ansøgningen er indsendt, er det ikke muligt at redigere ansøgningen efterfølgende og ej heller slette ansøgningen.  

     

Glemt passwordGlemt passwordGlemt passwordGlemt password    

Glemmer en ansøger sit password, kan denne ligesom alle andre bruger rekvirere et nyt på forsiden af systemet. 

 

 

1.61.61.61.6 DatabaserDatabaserDatabaserDatabaser    

 

I venstre side af top-menuen findes siden ’Databaser’. Det er kun muligt for Staben og RKKP-team at tilgå denne side. 

 

Det er her nye databaser kan tilføjes, og eksisterende databaser redigeres. Dette sker hhv. ved at trykke på ’+ Ny 

database’ eller redigér-symbolet. Trykkes der på en eksisterende databases felt vil informationer om databasen vises, 

men ikke kunne redigeres. 

Alle vigtige informationer om databasen, som systemet skal bruge til ansøgningsprocessen, og de dokumenter der i 

systemet skal dannes såsom følgebrev og videregivelsestilladelse, trækkes herfra. 

Det er derfor vigtigt at holde disse informationer opdateret, så bl.a. det rette RKKP-team ogstyregruppemedlemmer 

får de rette ansøgninger at se, og dokumenter bliver udfyldt med korrekte journalnumre. 

Staben og RKKP-team kan yderligere under 'Indstillinger og derefter under ’Brugere’ ændre den enkelte brugers 

tilknyttede databaser. 

Det er besluttet ift. databasens forkortelse (som bliver anvendt i RKKP-sagsnummer), at der ved sammenfald af officiel 

forkortelse skal anvendes forkortelsen fra KKA (Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel).    

En ny funktion som er implementeret d. 31. januar 2018, er søgefunktionen. Blot ved at skrive et bogstav i søgefeltet 

kan en database  fremsøges: 
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Kun Staben og RKKP-teamet kan anvende denne funktion, da de er de eneste, der har denne menu-funktion. 

 

1.7 1.7 1.7 1.7 Nye brugereNye brugereNye brugereNye brugere    

    

AnsøgerAnsøgerAnsøgerAnsøger 

Når ansøgere skal oprettes i systemet, foregår det på loginsiden af RKKP-forskningsadgang. Tryk på 'Registrer ny 

bruger'. Hverken Staben eller RKKP-team kan på vegne af ansøger oprette vedkommende manuelt. Det anbefales at 

anvende sin regionsmail/ arbejdsmail fremfor gratis-mails såsom gmail, hotmail og lignende, da systemet ikke tillader 

udlevering af data til disse.  

 

Du vil herefter modtage en bekræftelses-email for at gennemføre brugeroprettelsen. Følg anvisningen i emailen. 

Øvrige brugerrollerØvrige brugerrollerØvrige brugerrollerØvrige brugerroller    

Alle andre bruger skal Staben oprette, da brugertype skal tilknyttes. Det gælder altså RKKP-teamet, og 

styregruppemedlemmer.  

Dette sker via 'Indstillinger' og herefter ’Brugere’ i top-menuens højre side. 
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Når man trykker på redigér-symbolet vises der information såsom navn, e-mail og databaser.  

Hvis der skal ændres i brugerinformationer, skal der rettes henvendelse til Staben. 

 

VigtigtVigtigtVigtigtVigtigt    om dobbeltrollerom dobbeltrollerom dobbeltrollerom dobbeltroller:::: Bemærk, at en bruger ikke kan have dobbeltrolle i systemet som både  styregruppemedlem, 

RKKP-team og  ansøger. Der skal oprettes en bruger for hver rolle i systemet. Én bruger som styregruppemedlem og 

én anden som ansøger. Man kan med fordel anvende en alias-email, hvis fx ens arbejdsemail tillader dette. I RKKP regi 

kan problemet løses ved at anvende fx ESROEZ@rkkp.dk og ESROEZ@rm.dk Begge emails går til samme indbakke, 

men systemet opfatter det som to individuelle emails.  

En ny funktion som er implementeret d. 31. januar 2018, er søgefunktionen. Blot ved at skrive et bogstav i søgefeltet 

kan brugerefremsøges: 

 

Det er udelukkende Staben, som har adgang til denne menu-funktion. 

Kapitel 2 Kapitel 2 Kapitel 2 Kapitel 2 ––––    AnsAnsAnsAnsøgningenøgningenøgningenøgningen    
Som ansøger har man kun adgang til siden ’Ansøgninger’. På intranettet under RKKP-forskningsadgang kan du 

se,hvordan ansøgningen ser ud. 
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Udfyld ansøgningsskemaet ved at trykke ’+ Ny ansøgning’ i højre hjørne. I ansøgningsskemaer skal der udfyldes 

informationer om selve projektet, ansøger(e), database og data. 

Nogle elementer er obligatoriske for ansøgningen, disse er markeret med en foranstillet *. Hvis der er felter, der ikke 

er udfyldt (korrekt), vil der komme en 'top bar' frem med en fejlmeddelelse, samt feltet vil blive markeret med rødt i 

rammen eller teksten. 

Det er muligt at påbegynde en ansøgning uden at færdiggøre den, så længe der trykkes ’Gem’ eller ’Gem og luk’. Når 

ansøgningen er i ufærdig tilstand, vil Staben kunne se denne ansøgning med henblik på hjælp/rådgivning inden 

afsendelse. 

Når ansøgningen skønnes færdig, og den er klar til indsendelse, trykkes ’Vis og godkend’. Her har ansøger en sidste 

mulighed for at se den færdige ansøgning, inden der kan trykkes ’Send’.  

Hvis der trykkes ’Gem’ gemmes ansøgningen, og du forbliver i ansøgningen. Trykkes ’Gem og luk’ gemmes og lukkes 

ansøgningen samt returnerer til startsiden. 

Når ansøgningen er endelig godkendt vises følgende sidste handling: 

 

Ønskes det at fortsætte med redigering af ansøgningen eller afslutte arbejdet, kan der trykkes hhv. ’Tilbage’ eller 

’Gem og luk’. Ansøgningen er ikke indsendt til RKKP, før der trykkes ’Send’. 

Når der er trykket ’Send’ vil ansøger skulle bekræfte en standardtekst om diverse betingelser for indsendelse. Staben 

modtager herefter ansøgningen og fortsætter behandlingen. Den eneste berigelse til ansøgningen vil være, at der 

tilføjes et RKKP-sagsnummer, som kan ses i højre side af ansøgningen.  

Der kommer kort tid efter indsendelse en bekræftelsesmail til ansøger om, at ansøgningen er modtaget hos RKKP. 

Flere Flere Flere Flere ansøgereansøgereansøgereansøgere    

Under udfyldelse af ansøgningen er det muligt at tilføje uendeligt antal medansøgere. Den, der står på som første 

ansøger, vil være primær RKKP-team. De resterende vil ikke modtage mails om sagsbehandlingen. 

 

PPPPrintrintrintrint    

Det er kun muligt at hente en visning af ansøgningen ved at trykke print. Her vil ansøgningen kunne gemmes som PDF 

eller udskrives. 

 

RedigeringsmulighederRedigeringsmulighederRedigeringsmulighederRedigeringsmuligheder    

Ansøger er den eneste, der kan redigere i ansøgningen. 

Det er dog kun muligt at redigere ansøgningen, inden den afsendes, og hvis Staben eller RKKP-team sender 

ansøgningen retur til ansøger. Ansøger kan til enhver tid se ansøgningen. 
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BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger    

I nuværende version kan systemet ikke håndtere dataønsker fra flere databaser i samme ansøgning. Ansøger er derfor 

nødt til at lave én ansøgning pr. database.  

Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 ----    AnsøgningsprocedurenAnsøgningsprocedurenAnsøgningsprocedurenAnsøgningsproceduren    
For alle brugerroller vil ’Ansøgninger’ fungere som systemets forside. Afhængig af rollen som beskrevet i kapitlet om 

roller i systemet, vil antallet af faner variere efter behov.  

Det er tanken, at alle roller skal kunne danne sig et overblik over, hvor alle de aktive ansøgninger er i processen, 

uagtet hvem der har ansvar for den videre behandling. 

Hver grå bjælke indikerer én ansøgning, hvor der i denne er de centrale informationer om udtrækket: 

-Database  

-RKKP-sagsnummer 

-Projekttitel 

-Ansøgning komplet (dato) 

 

I ansøgningsprocessen vil det være RKKP-teamet, som har det største handlerum. Dette er for at sikre, at systemet kan 

håndtere alle potentielle "veje" en ansøgning måtte have. 

For at afhjælpe en hurtig navigation i systemet er der indlagt genveje ansøgningen: 

 

Når der trykkes på genvejene, vil systemet hurtigt navigere dig ned til det ønskede sted i ansøgningen. Alternativt kan 

der scrolles, da alle informationer findes på samme side. 

AutoAutoAutoAutomatisk genererematisk genererematisk genererematisk genereredededede    emailsemailsemailsemails    

Det er indlejret i systemet, at der automatisk afsendes emails i visse situationer, hvor systemet afventer handlinger fra 

enten ansøger, RKKP-team eller styregruppe. 

 

"Bekræftelse på ansøgning indsendt til stab” 

� Når ansøgeransøgeransøgeransøger sender en ansøgning til stabstabstabstab  

� Sendes til ansøgeransøgeransøgeransøger, når ansøgning lander ved stabstabstabstab  

� Når ansøgeransøgeransøgeransøger genindsender en ansøgning til stabstabstabstab, som ikke blev godkendt i første omgang 

Autosvar 3 i bilag sendes pr. mail.  

 

“Din ansøgning er under behandling” 

Sendes til ansøgeransøgeransøgeransøger: 

� Når ansøgeransøgeransøgeransøger sender en ansøgning, der lander ved RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam (medmindre sidste log-entry er fra stab) 

Autosvar 5 i bilag sendes pr. mail.  

 

 



  Brugermanual version 1.0 
  9. februar 2021 

Side 21212121 af 33333333 
 

 

 

“En ansøgning afventer behandling” 

Sendes til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam: 

� Når en ansøgeransøgeransøgeransøger sender en ansøgning til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet 

� Når en styregruppestyregruppestyregruppestyregruppe afviser en ansøgning og sender tilbage til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet 

� Når en datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager afviser en ansøgning og sender tilbage til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet 

� Når datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager godkender et udtræk og RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam skal sende følgebrevet 

� Når en ansøger ansøger ansøger ansøger afviser et udtræk 

Sendes til datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager::::    

� Når styregruppenstyregruppenstyregruppenstyregruppen accepterer og sender videre til datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager 

� Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet har løst et problem og sender videre til datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager    

� Når en RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam sender en ansøgning med et afvist udtræk til datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager 

� Når en ansøgeransøgeransøgeransøger godkender et udtræk 

� Når et udtræk udløber efter 30 dage 

Autosvar 10 i bilag sendes pr. mail.  

 

“Behandling af din ansøgning er stoppet” 

Sendes til ansøgeransøgeransøgeransøger: 

� Når ansøgning sendes tilbage til ansøgeransøgeransøgeransøger, hvis ansøgning har været ved stabstabstabstab, og stab stab stab stab afviser 

� Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam afviser indholdet og sender ansøgning tilbage til ansøgeransøgeransøgeransøger    

Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam    sender ansøgning tilbage til ansøgeransøgeransøgeransøger, fordi der er et problem som opdages efter, at 

RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam har godkendt indholdet af ansøgningen én gang før (fordi han fx får ansøgning tilbage fra 

styregruppestyregruppestyregruppestyregruppe eller datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager) 

� Når en RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam    sender en ansøgning med et afvist udtræk tilbage til ansøgeransøgeransøgeransøger 

� Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet sender en ansøgning, som skal beriges til ansøgeransøgeransøgeransøger (ansøgning afsluttes og kopi 

oprettes) 

Autosvar 4 i bilag sendes via email.  

 

“Anmodning om forskningsudtræk” 

Sendes til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam: 

� Når stabstabstabstab godkender ansøgning og sender ansøgning videre til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam 

Autosvar 11 i bilag sendes via email.  

 

“En ansøgning afventer styregruppens behandling” 

Sendes til styregrustyregrustyregrustyregruppenppenppenppen: 

� Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam godkender indhold og sender ansøgning videre til styregruppenstyregruppenstyregruppenstyregruppen 

� Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam har løst et problem og sender ansøgning videre til styregruppestyregruppestyregruppestyregruppe 

� Sendes ud som reminder 4 uger efter, at RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam har godkendt indholdet og sendt ansøgning videre 

til styregruppenstyregruppenstyregruppenstyregruppen 

� Når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet sender en ansøgning med et afvist udtræk til styregruppenstyregruppenstyregruppenstyregruppen 

Autosvar 6 og 7 i bilag sendes via email.  

 

“Påmindelse - din ansøgning er færdigbehandlet” 

Sendes til ansøgeransøgeransøgeransøger: 

� 14 dage efter udtrækket er udleveret 

Autosvar 9 i bilag sendes via email.  
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“Videregivelsestilladelse” 

Sendes til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam, stabstabstabstab og til de mails, der er indskrevet i menu-funktionen 'Videregivelsestilladelse': 

� Når der klikkes på “Send videregivelsestilladelse” 

Autosvar 8 i bilag sendes via email.  

“Ny bruger oprettet” 

Sendes til den brugerbrugerbrugerbruger, der er oprettet: 

� Når stab stab stab stab opretter en bruger 

� Når brugerbrugerbrugerbruger opretter sig selv 

Autosvar 1 i bilag sendes via email. 

 

“Nulstilling af kodeord” 

Sendes til brugerbrugerbrugerbruger: 

� Når brugerbrugerbrugerbruger har bedt om det 

Autosvar 2 i bilag sendes via email.  

 

 

 

 

Der udsendes ikkeikkeikkeikke automails i følgende situationer: 

÷ Der sendes ikke mail, når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam    afviser indhold og sender ansøgning tilbage til sssstabtabtabtab 

÷ Der sendes ikke mail, når RKKP-team allerede en gang før har godkendt indhold, og anden gang sender 

ansøgningen tilbage til sssstabtabtabtab (efter fx at have fået den tilbage fra styregruppestyregruppestyregruppestyregruppe eller datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager) 

÷ Der sendes ikke en mail ud, når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet sender en ansøgning med et afvist udtræk til sssstatatatabbbb 

÷ Der sendes ikke en mail ud, når datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager klikker, at udtræk er slettet 

÷ Der sendes ikke en mail ud, når datamanagerdatamanagerdatamanagerdatamanager sender udtræk ud 

÷ Der sendes ikke en mail, når RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteametetetet sender udtræk ud 

 

Se bilag 1 for at læse ordlyden for auto-emails. 

BegrænsningerBegrænsningerBegrænsningerBegrænsninger  

Systemet kan af gode grunde ikke være behjælpelig i forhold til dannelse og udlevering af dataudtræk. Dette er 

besluttet, fordi systemet ikke må indeholde personfølsomme data. Det betyder derfor også, at det følgebrev der skal 

sendes sammen med dataudtrækket bliver genereret i systemet, men det er RKKP-teamets ansvar at kopiere teksten 

og indsætte i eget mailsystem. 

Som systemet fungerer i denne version, kan ansøgninger ikke håndtere data fra flere databaser. 

ReReReRe----udtrækudtrækudtrækudtræk    

Hvis ansøger ikke godkender et dataudtræk, fordi der er fejl eller mangler, vil systemet give besked om konsekvenser. 

Hvis ansøger opdager, at der er mangler i forhold til det, der er specificeret, vil systemet automatisk danne en kopi af 

ansøgningen, og processen starter forfra, idet RKKP, og styregruppe formelt skal vide hvilke ændringer, der ønskes. 

Derefter skal den automatisk genererede videregivelsestilladelse opdateres. 

Hvis der er tale om fejl i udtrækket, skal datamanager blot danne dataudtræk uden for systemet, og når det 

reviderede dataudtræk er klar, registreres det i systemet, at udtrækket udleveres. Ansøger har påny mulighed for at  

godkende eller afvise udtrækket. Dette sker, indtil ansøger godkender dataudtrækket, eller ansøger ikke overholder 

sin deadline, hvorpå systemet automatisk godkender dataudtrækket.  
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Afsluttede ansøgningerAfsluttede ansøgningerAfsluttede ansøgningerAfsluttede ansøgninger    

Ansøgningsprocessen afsluttes med, at dataudtrækket slettes fra mail, fildelingsside og lovbeskyttet mappe af 

datamanager. Herefter får ansøgningen status ’Afsluttet’ og forsvinder fra siden ’Ansøgninger’ hos RKKP-team, Stab, 

datamanager og styregruppe. Ønskes det at se afsluttede ansøgninger, kan disse fremfindes under ’Søg ansøgninger’. 

Ansøger vil som den eneste brugerrolle kunne se gamle og igangværende ansøgninger i samme billede og har ikke 

mulighed for at søge efter sine eller andres ansøgninger. 

Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 ––––    Øvrige funktionerØvrige funktionerØvrige funktionerØvrige funktioner    

4.1 Kontakt4.1 Kontakt4.1 Kontakt4.1 Kontakt    

I højre hjørne af top menu-baren findes ’Kontakt’. Det er kun muligt for Stab at redigere denne side, men siden er 

synlig for alle roller inklusiv ansøger. 

  

Denne side er et fritekstfelt, hvor RKKP har mulighed for selv at forfatte teksten, henvise til links mv. 

 

Tryk på Redigér-symbolet i højre side for at redigere i tekstfeltet. 

4.2 Søg ansøgninger4.2 Søg ansøgninger4.2 Søg ansøgninger4.2 Søg ansøgninger    

I venstre hjørne af top menu-baren findes ’Søg ansøgninger’. Det er kun muligt for Stab, RKKP-team og styregruppe at 

tilgå denne side. Bemærk at styregruppen kun kan se databasens egne ansøgninger. 

 

Denne side giver Stab, RKKP-team og styregruppe mulighed for at søge efter ansøgninger i RKKP-forskningsadgangs 

database direkte i systemet eller søg og download udtræk. 

Når der søges direkte i systemet, kan der filtreres på database, RKKP-team, status (for ansøgningen) og indsendt første 

gang (datoperiode): 
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Hvis der trykkes på ’Vis ansøgninger’ vises søgningens resultat i systemet til højre for søgningen. 

Hvis der trykkes ’Søg og download udtræk’ vil et pop-up vindue bede dig om at gemme filen. Filen vil indeholde 

følgende variable: 

- Database 

-År 

-RKKP-sagsnummer 

-Ansøger 

-Email 

-Projekttitel 

-Status 

-Komplet ansøgning modtaget (dato) 

-Udtræk udleveret (dato)  

-Slettes fra fildelingsside, mappe (dato) 

-Krypteringsnøgle 

-Ansøger anmelder fejl (dato) 

Bemærk, hvis du laver to søgninger i træk, den første vises i systemet, mens den anden visning downloades, så vil 

billedet til højre med søgningens resultater ikke vises, men kun blive downloadet. Du skal trykke ’Vis ansøgninger’ hver 

gang, hvis du vil se søgningsresultatet i systemet. 

4.3 Videregivels4.3 Videregivels4.3 Videregivels4.3 Videregivelseeee    

I højre side af top menu-baren findes ’'Indstillinger' og herunder 'Videregivelsestilladelse’. Det er kun muligt for Staben 

at tilgå denne side. 

 

Denne side eksisterer udelukkende med det formål at angive hvilke modtagere, der skal være af 

videregivelsestilladelserne. Som det fungerer i dag, skal Staben have alle videregivelsestilladelser, mens Region 

Hovedstadens iSuite-ansvarlig skal modtage en kopi af alle Region Hovedstadens videregivelsestilladelser. 
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Videregivelsestilladelsen kan desuden beriges af alle roller med undtagelse af ansøger og uanset hvor 

langt i ansøgningsprocessen man er. Der skal blot trykkes ’Gem’ hver gang der tilføjes i et af tekstfelterne. 

Når videregivelsestilladelsen først er dannet, vil den automatisk blive afsendt til relevante modtagere. Herefter kan 

man ikke redigere i videregivelsestilladelsen, men den kan til enhver tid åbnes. 

4.4 Brugere4.4 Brugere4.4 Brugere4.4 Brugere    

I højre side af top menuen findes ’Brugere’ under 'Indstillinger'. Det er kun muligt for Staben at tilgå denne side.  

 

Her kan der slettes brugere, og der kan hurtig tilpasses for RKKP-teams og styregruppemedlemmer, hvilke databaser 

man har tilknyttet. 

Det er her, at brugere med rollerne: RKKP-team ogstyregruppemedlem skal tilføjes. 

Brugerrollen ’Ansøger’ kan kun oprettes ved at gøre det selv på loginsiden af RKKP-forskningsadgang. 

4.5 Log4.5 Log4.5 Log4.5 Log    

Ansøger kan til enhver tid se hvor langt i processen, ansøgningen er og hvilke roller, der har handlet. Derudover er 

tidslinjen en hurtig indikation af hvor langt i processen ansøgningen er, selvom der dog kan forekomme iterationer 

mellem Stab, RKKP-team og styregruppe, som ikke vil fremgå af tidslinjen. 

 

I selve loggen kan ansøger få det fulde overblik over processen. Hver gang en rolle har behandlet ansøgningen vil det 

fremgå her: 

 

Det vil kun være de første tre hændelser der vises i loggen på ansøgningen. Hvis hele loggen ønskes vist skal der trykke 

på ’…’. Yderligere vil kun første linje af en lang kommentartekst blive vist. Den fulde tekst kan ses i den komplette log. 
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Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 ––––    systemets tekniske opsætningsystemets tekniske opsætningsystemets tekniske opsætningsystemets tekniske opsætning    
RKKP-forskningsadgang er udviklet af Centic (projektleder Mette Cassøe) i samarbejde med RKKP (projektleder Sofia 

Møller Kyndesen).  

Den anvendte teknologi til udviklingen er udarbejdet i Ruby on Rails, som er et open source værktøj, og der er derfor 

ingen licensudgifter. RKKP-forskningsadgang er hosted af Centic, dog placeret på servere hos Amazon.com, som Centic 

har ansvaret for.  

Systemet er SSL-krypteret ved et certifikat fra Let’s Encrypt som er gratis og fornyes automatisk. 

Domænet www.RKKP-forskningsadgang.dk betaler RKKP for, og systemet tilgås via dette domæne. Domænet er købt 

hos www.one.com.  

Login til one.com: 

Kontaktmail: AZMSAL@rkkp.dk 

Kode: rkkP2018 

DK-Hostmaster betaler man også til (50 kr.). 

Bruger: RKKR2-DK 

Kode: dkhostmasteR8200. 

Derudover findes der en testside test.rkkp-forskningsadgang.dk, som er en kopi af produktionssystemet. For at tilgå 

testsiden anvendes følgende brugerinfo til pop-up-menuen:  

Bruger: centic 

Kodeord: rkkpnfu 

Herefter skal man logge ind på testsiden med sin testbruger, som kan oprettes hos Esra Öztoprak. 

Skal RKKP-forskningsadgang videreudvikles, skal der tages kontakt til Centic. 

Kildekoden, database og andre filer kan udleveres til RKKP uden beregning. 

Se kontrakten for yderligere detaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Brugermanual version 1.0 
  9. februar 2021 

Side 27272727 af 33333333 
 

Bilag 1 Bilag 1 Bilag 1 Bilag 1     

AutoAutoAutoAuto----emailsemailsemailsemails    

Systemet udsender autogenererede emails til visse brugere i specifikke situationer: 

 Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 1] 1] 1] 1] EmailEmailEmailEmail----svar for osvar for osvar for osvar for oprettelse af ny brugerprettelse af ny brugerprettelse af ny brugerprettelse af ny bruger    

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: Ny bruger oprettet 

RKKP-forskningsadgang 

Kære [bruger] 

Du er blevet oprettet som bruger i RKKP-forskningsadgang. 

Du kan vælge din adgangskode her. 

Om RKKPOm RKKPOm RKKPOm RKKP----forskningsadgangforskningsadgangforskningsadgangforskningsadgang 
Her søges adgang til data fra de støttede kliniske kvalitetsdatabaser til forskningsformål. Alle ansøgninger om data fra 
godkendte, støttede kliniske kvalitetsdatabaser skal ske via dette skema. Her vil du løbende kunne følge 
ansøgningsprocessen og kommunikere med involverede parter.  

Læs mere om retningslinjer for adgang her: http://www.rkkp.dk/forskningsadgang/ 

Se desuden relevante links og informationer under ’Kontakt’ i RKKP-forskningsadgang. 

Med venlig hilsen 
RKKP-forskningsadgang 
 
Log in på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 
Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er.  

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 2] Email2] Email2] Email2] Email----svar for nulstilling af kodeordsvar for nulstilling af kodeordsvar for nulstilling af kodeordsvar for nulstilling af kodeord    

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: Nulstilling af kodeord 

Kære [bruger] 

Du har anmodet om et nyt kodeord til RKKP-forskningsadgang. 

Du kan skifte kodeord via følgende link: 

Skift kodeord 

Har du ikke anmodet om nyt kodeord, kan du blot ignorere denne mail og dit kodeord vil ikke blive skiftet. 
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Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 3]3]3]3]    Bekræftelse på ansøgning indsendt til StabBekræftelse på ansøgning indsendt til StabBekræftelse på ansøgning indsendt til StabBekræftelse på ansøgning indsendt til Stab    

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Bekræftelse på ansøgning indsendt til Stab 

RKKP-forskningsadgang 

 

Kære [bruger] 

 

Din ansøgning til RKKP-forskningsadgang er blevet modtaget af RKKP. Du kan forvente, at vi inden for to uger har taget 

stilling til om din ansøgning er accepteret til videre sagsbehandling. Hvis der ikke er spørgsmål til indhold/ projekt, som 

forsinker sagsbehandlingen, kan du forvente at modtage dit dataudtræk inden for tre måneder. 

 

Din ansøgning er tildelt følgende RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer]. Dette vil blive anvendt i sagsbehandlingen 

indtil ansøgningen er færdigbehandlet. 

 

Hvis du har glemt dit kodeord kan du nulstille det her: Glemt dit kodeord?. 

 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

 

Log ind på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er. 

 

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 4444] ] ] ] EmailEmailEmailEmail----svar for når der er kommentarer som stopper processen. svar for når der er kommentarer som stopper processen. svar for når der er kommentarer som stopper processen. svar for når der er kommentarer som stopper processen.     

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Behandling af din ansøgning er stoppet 

RKKP-forskningsadgang 

Kære [bruger] 

Din ansøgning til RKKP-forskningsadgang med RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer] er blevet behandlet af 

[brugerrolle] med følgende kommentar: 

”[Kommentar]” 

 

Vi stopper behandlingen af din ansøgning indtil vi har modtaget en revideret ansøgning. 

 

Såfremt kommentaren kræver yderligere dialog, bedes du henvende dig til [RKKP-team], [email]. 

 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

 

Log in på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er. 

 

 

 

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 5] Email5] Email5] Email5] Email----svar for når behandling genoptages efter stop  svar for når behandling genoptages efter stop  svar for når behandling genoptages efter stop  svar for når behandling genoptages efter stop      
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Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Din ansøgning er under behandling 

Kære [bruger] 

Behandling af din ansøgning til RKKP-forskningsadgang med RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer] er blevet 

genoptaget af [rolle] og vil nu sendes videre til [næste rolle]. 

Dette er en orienteringsmail, og der er derfor ikke yderligere, du skal foretage dig nu. 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

Log in på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er. 

 

 

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 6] Email6] Email6] Email6] Email----svar til Styregruppesvar til Styregruppesvar til Styregruppesvar til Styregruppe    
 
Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] en ansøgning afventer styregruppens behandling 

    
RKKP-forskningsadgang 

 

Kære Styregruppe for [database] 

 

En ansøgning til RKKP-forskningsadgang med RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer] afventer at blive kommenteret 

af styregruppen. 

 

I bedes diskutere anmodningen og skal herefter afgive endelig kommentar på RKKP-forskningsadgang: Log ind her 

rkkp-forskningsadgang.dk. 

 

Kommenteringen skal RKKP-forskningsadgang senest d. [dato for indsendelse + 6 uger] 

 

Herefter vil ansøgningen blive videresendt for yderligere behandling. 

 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

Log in på RKKP-forskningsadgang her test.rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er. 

 

 

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 7] Email7] Email7] Email7] Email----svar for Styregruppe svar for Styregruppe svar for Styregruppe svar for Styregruppe ––––    påmindelsepåmindelsepåmindelsepåmindelse    14 dage inden frist14 dage inden frist14 dage inden frist14 dage inden frist    

    

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Påmindelse - en ansøgning afventer styregruppens 

behandling 
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RKKP-forskningsadgang 

 

Kære Styregruppe for [databasenavn] 

 

Dette er en påmindelse om, at en ansøgning til RKKP-forskningsadgang med RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer] 

afventer at blive kommenteret af styregruppen.  

 

Styregruppen bedes diskutere anmodningen og skal herefter afgive endelig kommentar på RKKP-forskningsadgang. 

Log ind her [log in link]. 

 

Kommenteringen skal registreres i RKKP-forskningsadgang senest d. [Dato for RKKP-sagsnummer+6 uger] 

 

Herefter vil ansøgningen blive videresendt for yderligere behandling. 

 

 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

    

Log in på RKKP-forskningsadgang her test.rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er. 

 

 

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 8] 8] 8] 8] EmailEmailEmailEmail----svar for videregivelsestilladelsesvar for videregivelsestilladelsesvar for videregivelsestilladelsesvar for videregivelsestilladelse    

 

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Videregivelsestilladelse 

Kære XXXXX 

Forskningsudtrækket med sagsnummer [RKKP-sagsnummer] er klar til udlevering. Videregivelsestilladelsen er 
vedhæftet, og der er sendt kopi til Staben. 

Videregivelsestilladelsen vil fortsat være at finde i ansøgningen. 

Med venlig hilsen 
RKKP-forskningsadgang 
 
Log ind på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 
Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er.  

    

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 9999] Email] Email] Email] Email----svar for reminder til ansøgersvar for reminder til ansøgersvar for reminder til ansøgersvar for reminder til ansøger    10 dage inden frist10 dage inden frist10 dage inden frist10 dage inden frist    

    

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Påmindelse - din ansøgning er færdigbehandlet 

RKKP-forskningsadgang      

Kære [bruger] 
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Din ansøgning til RKKP-forskningsadgang med RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer] er 

færdigbehandlet og dit dataudtræk blev udleveret d. [dato for udlevering]. 

Dette er en påmindelse om, at du inden 30 dage bedes kontrollere dataudtrækket og give svar i RKKP-

forskningsadgang. Her kan du kontakte os, stille spørgsmål eller give besked, hvis dataudtrækket ikke stemmer 

overens med udtræksspecifikationen. 

Du logger ind her: [link] 

Brugernavn: [brugernavn] 

Hvis du har glemt dit kodeord kan du nulstille det her: [link]. 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

Log in på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er. 

 

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 10] 10] 10] 10] Email emne: RKKPEmail emne: RKKPEmail emne: RKKPEmail emne: RKKP----forskningsadgang: [RKKPforskningsadgang: [RKKPforskningsadgang: [RKKPforskningsadgang: [RKKP----sagsnummer] Ny aktivitetsagsnummer] Ny aktivitetsagsnummer] Ny aktivitetsagsnummer] Ny aktivitet    

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] en ansøgning afventer behandling 

Kære [brugerrolle] 

Der er ny aktivitet i RKKP-forskningsadgang, som afventer din behandling.  

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

 

Log ind på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 

    

Autosvar Autosvar Autosvar Autosvar 11] Email11] Email11] Email11] Email----svar når Stab tildeler sag til svar når Stab tildeler sag til svar når Stab tildeler sag til svar når Stab tildeler sag til RKKPRKKPRKKPRKKP----teamteamteamteam        

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Anmodning om forskningsudtræk 

Database: [databasenavn] 

RKKP-sagsnummer: [sagnummer]  

Kære [RKKP-teamnavn] 

Se venligst RKKP-forskningsadgang, da en ny anmodning om udtræk af data fra [database] til brug for projektet 

"[projektnavn]" afventer din behandling. 

Vi vurderer, at ansøgningsskemaet og det tilhørende materiale er fyldestgørende, hvorfor udlevering af de ønskede 

data kan finde sted i det omfang, de vurderes at være nødvendige og relevante for projektet. Såfremt databasen ikke  
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finder, at udlevering kan ske, vil vi bede jer give os besked senest d. [dato for indsendelse + 6 uger]. Ellers 

forventes det, at udlevering sker senest d. [dato for indsendelse + 3 måneder]. 

Ved udlevering vil vi bede jer indsende blanketten for videregivelse af data, som autogenereres i RKKP-

forskningsadgang under feltet 'Videregivelsestilladelse'. 

Husk at tjekke loggen for eventuel vigtig information. 

Du logger ind her: [link] 

Hvis du har glemt dit kodeord kan du nulstille det her: [link]. 

Med venlig hilsen  

RKKP-forskningsadgang 

 

Nye automails indført i november 2018 

Autosvar 12] Email-svar når bruger slettes (RKKP-team, stab, datamanager, styregruppe) 

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: Slettet bruger 

Kære [navn] 

Din bruger er blevet slettet, og du kan ikke længere tilgå www.RKKP-forskningsadgang.dk. 

Er du blevet slettet ved en fejl, bedes du henvende dig til RKKP for at blive oprettet igen.  

Mvh RKKP-forskningsadgang 

 

Autosvar 13] Email-svar når bruger slettes (ansøger) 

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: Slettet bruger 

Kære [navn] 

 

Din bruger er blevet slettet, og du kan ikke længere tilgå RKKP-forskningsadgang. 

Er du blevet slettet ved en fejl, kan du selv oprette en ny bruger på www.RKKP-forskningsadgang.dk.  

Mvh RKKP-forskningsadgang 
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Autosvar 14] Email-svar når brugeroplysninger ændret 

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: Brugerændring 

Kære [navn] 

Tak for ændringen, som nu er registreret i RKKP-forskningsadgang. 

(kun for mail-ændring:) 

Du bedes bekræfte din mail ved at trykke på følgende link: [link] 

Mvh RKKP-forskningsadgang 

 

Nyt auto email indført iNyt auto email indført iNyt auto email indført iNyt auto email indført i    maj 2020maj 2020maj 2020maj 2020    

Autosvar 15] Email-svar til bruger når styregruppen har tilføjet en kommentar ved godkendelse af ansøgning 

Email-emne: RKKP-forskningsadgang: [RKKP-sagsnummer] Kommentar fra styregruppen til din ansøgning 

                                  

Kære [bruger] 

Din ansøgning til RKKP-forskningsadgang med RKKP-sagsnummer: [RKKP-sagsnummer] er nu sendt videre til 

datamanager mhp. udtræk af data, men vi skal gøre dig opmærksom på, at styregruppen har en kommentar til din 

ansøgning, som du kan finde i loggen. Du vil trods dette modtage data hurtigst muligt og senest ved udløb af tidsfrist 

oplyst ifm. ansøgning 

Du logger ind her: [link] 

Brugernavn: [brugernavn] 

Hvis du har glemt dit kodeord kan du nulstille det her: [link]. 

Med venlig hilsen 

RKKP-forskningsadgang 

Log in på RKKP-forskningsadgang her rkkp-forskningsadgang.dk. 

Husk, at du i systemets log kan følge, hvor i processen en ansøgning er.    

 


