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0. Baggrund og formål
I forbindelse med udarbejdelse af bestemmelser for kommunernes og
regionerens arkivalier 2007ff skal der ske en afdækning af relationerne
mellem IT-systemer inden for hele den offentlige sektor med henblik på
at minimere de fremtidige omkostninger ved bevaring. Derfor skal det
overblik, som de myndighedsvendte projekter har tilvejebragt over
relationerne mellem de statslige myndigheders IT-systemer, udvides til
de kommunale og regionale IT-systemer med henblik på identifikation af
hel eller delvis redundans.
Dette notat har til formål at afdække relationerne mellem regionale og
statslige IT-systemer for at identificere større eller mindre redundans.
Notatet er således ikke en bevarings- og kassationsvurdering af de
enkelte regionale IT-systemer, men en kortlægning, der skal understøtte
det videre arbejde med udarbejdelse af bevarings- og
kassationsbestemmelser. I den forbindelse vil der på de såkaldte tunge
områder (eksempelvis socialområdet og miljøområdet) ske en mere
detaljeret gennemgang af hvilke oplysninger, der ikke indberettes
centralt, og som derfor mistes lokalt ved at bevare oplysningerne centralt.
Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem de digitale data, der
findes hos regionerne, og de digitale data fra regionerne, som findes hos
statslige myndigheder. Regionernes data er administrative data, som
knytter sig til den sagsbehandling, der foretages i den enkelte region eller
i en af dens institutioner. Data fra regionerne hos en statslig myndighed
anvendes derimod til kontrolmæssige og/eller statistiske formål, hvorved
de administrative data i mange tilfælde bliver til statistik. I forbindelse

med indberetningen sker der en udvælgelse, således at ikke nødvendigvis
alle data i regionernes IT-systemer indberettes. De data, som indberettes,
undergår en kvalitetssikring (fejl berigtiges), oplysningerne
standardiseres, ligesom der sker en tidsmæssig afgrænsning i forhold til
periode, som statistikken/kontrollen skal dække.
Notatet er opdelt efter regionernes hovedområder: 1. sekretariatsområdet,
2. økonomi- og personaleområdet, 3. sygehus- og sundhedsområdet, 4.
social- og psykiatriområdet, 5. undervisnings- og kulturområdet, 5.
regional udvikling og vækstfora, 6. natur- og miljøområdet og 7.
trafikområdet. Der er for hvert hovedområde sket en afdækning af de ITsystemer, som anvendes lokalt af regionerne, og af de centrale, statslige
IT-systemer, hvis dataindhold hovedsageligt består af indhøstede data fra
regionerne. For de statslige systemers vedkommende er der
altovervejende kun henvist til IT-systemer, som bevares. For god ordens
skyld skal det bemærkes, at en del af Danmarks Statistiks IT-systemer
kun er afleveret til og med 2004, idet aflevering af data 2005ff vil ske via
PSD/Personstatistisk database (1308:E148).
Oplysningerne i dette notat bygger på informationer fra
 oversigt over IT-systemer i regionerne, indberettet af regionerne i
2008
 Statens Arkivers arkivdatabase Daisy
 Danmarks Statistiks varedeklarationer
 Danmarks Miljøportal
 enkelte statslige myndigheders hjemmesider (især
indberetningsvejledninger)
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1. Sekretariatsområdet
1.1 Valg
Lokalt
KMD Valg (benyttes af stort set alle kommuner)
Anm.: oplysninger om oplysninger vedr. kommunalvalg, kredsvalg
(folketingsvalg, europaparlaments-valg, folkeafstemninger) og
regionsvalg. Visse kommuner har et egetudviklet system med flere
oplysninger.
Centralt
 Danmarks Statistik, 1308:Exx Valgene til kommunalbestyrelserne og
regionsrådene (afleveres ikke)
Anm.: detaljerede oplysninger om kandidaterne og om de afgivne
stemmer.
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2. Økonomi- og personaleområdet
2.1 Økonomiområdet
Lokalt
Et eller flere økonomisystemer, både regionens centrale økonomisystem
(f.eks. Prisme) samt den enkelte institutions økonomisystem.
Centralt
 Danmarks Statistik, 1308:E097 Budget- og regnskabsspecifikationer
for regioner 2007ff (2007 er afleveret)
Anm.: der indberettes regionskode, funktionskode
(kontonr./formålskode), drantkode, ejerforholdskode, grupperingskode
og beløb i 1000 kr., men ikke den enkelte postering.

2.2 Løn- og personaleområdet
Lokalt
Et løn- og/personalesystem (f.eks. fra Silkeborg Data).
Anm.: identifikationsoplysninger, skatteoplysninger, arbejdsfunktion,
erhvervserfaring, pension, personalegoder, fravær, ferie, aflønningsform
og LBN.
Centralt
 Danmarks Statistik, 1308:E114 Lønstatistikregister 1996ff (19962004 samt forgængersystemet 1976-1995 er afleveret)
Anm.: der indberettes på personniveau for offentligt ansatte, bl.a.
arbejdsfunktion, erhvervserfaring, jobstatus, månedsfortjeneste, pension,
personalegoder, fraværstimer, overtimer, køn, alder, aflønningsform.
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3. Sygehus- og sundhedsområdet
3.1 Sygehuse og sundhed
Lokalt
På sygehusene findes der et væld af IT-systemer; således har Region
Hovedstaden indberettet 406 systemer (fjorten sygehuse), Region
Sjælland 55 systemer (ti sygehuse) og Region Nordjylland 89 systemer
(ni sygehuse). Systemerne anvendes i forbindelse med:
 patientbehandling: elektroniske patientjournaler (EPJ), systemer med
registrering af patientklager, patientregistreringssystemer,
patientadministrative systemer (PAS), bookingsystemer,
røntgenbilleder, mikrobiologi, patologi, immunologi,
tandlægebehandling etc.
 administration: sagsstyring (e-journaler og ESDH-systemer),
sagsstyring på kvalitetsområdet (D4infoNet, PRI) økonomistyring,
løn- og personalefunktioner, vagtplaner, indkøb m.v.
 kliniske databaser
 sundhedsvidenskabelig forskning: forskningsregistre inden for
forskellige sygdomsområder, der ikke falder ind under kategorien
’kliniske kvalitetsdatabaser’, f.eks. (BupBasen)
Centralt
For sygehus- og sundhedsområdet gælder det, at data i høj grad overføres
til og opsamles i IT-systemer hos Sundhedsstyrelsen, men også i andre
institutioner som Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut og Statens
Institut for Folkesundhed, f.eks.:
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E001 Landspatientregistret 1977ff (19772005 er afleveret)
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E083 Register over danskere behandlet på
udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, som ikke
afregnes under normal sygesikringspraksis (DUSAS) 2002ff (20022007 er afleveret)
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E005 Det Medicinske Fødselsregister
1973ff (1973-2004 er afleveret)
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E002 Dødsårsagsregistret 1970ff (19702001 er afleveret)

5









Sundhedsstyrelsen, 1252:E006 Sundhedsstyrelsens Centrale
Odontologiske Register (SCOR) 1972- (1972-2006 er afleveret)
Lægemiddelstyrelsen, 2677:E004 Bivirkningsdatabasen 1978ff
(1978-2008 er afleveret)
Lægemiddelstyrelsen, 2677:E012 Medicintilskudssystem (Medisys)
1978ff (1978-2003 er afleveret)
Lægemiddelstyrelsen, 2677:E009 Lægemiddelstatistikregister 1994ff
(1994-2008 er afleveret, data fra sygehusapoteker)
Statens Serum Institut, 1277:E006 Registeret for individuelt
anmeldelsespligtige sygdomme (EPI-registret) 1980ff (1980-2005 er
afleveret)
E-journal SUP 2007ff (med data tilbage til 2000)

3.2 Sygesikring/lægebesøg
Centralt
 Danmarks Statistik, 1308:E041 Sygesikringsstatistikregister 1987ff
(1987-2004 er afleveret)
Anm.: IT-systemet dækker samtlige ydelser og personer, der dækkes af
aftalerne mellem regionerne og de organisationer, der repræsenterer de
forskellige ydere. Oplysningerne stammer fra det fælleskommunale
sygesikringssystem og er på individniveau. Der registreres ydelser (besøg
hos læge, tandlægehjælp, behandling hos kiropraktor m.v.), kontakter og
beløb

3.3 De videnskabsetiske komiteer
Der anvendes et landsdækkende IT-system fra 1. oktober 2005, som er et
anmeldelsessystem for nye projekter (og dermed samlet register over alle
sager). Hertil er knyttet et sagsstyringsmodul til den lokale komités
daglige arbejde.
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4. Social- og psykiatriområdet
4.1 Sociale tilbud
Lokalt
Regionens ESDH-system og/eller et institutionssystem (f.eks. PDCbeboer, Bostedssystemet). Indberetning af magtanvendelser sker til
regionsrådet/kommunalbestyrelsen og vil findes i det generelle ESDHsystem.
Centralt
 Danmarks Statistik, 1308:E048 Sammenhængende socialstatistik
1984ff (1984-2004 er afleveret)
Anm.: rummer oplysninger om sociale institutioner, hvor der inden for
hvert område indsamles oplysninger om personaleforbrug, kapacitet og
belægning for hver enkelt institution, institutionsform, ejerforhold,
organisation (fælles forhold, døgnberedskab, aktivitetstilbud mv.)
 Ankestyrelsen, 1856:E020 Anbringelsesregistret 2006ff
Anm.: oplysninger om alle anbringelser indberettes fra kommunerne, de
sociale nævn samt Ankestyrelsen og indeholder cpr-nummer,
årsagsforhold, årsagsforhold, afgørelse, afgørelsesdato, anbringelsessted,
sagsbehandlingsskridt, henvendelser, undersøgelsen af barnet/den unge,
typer af fagpersoner, der har været inddraget i undersøgelsen, handleplan,
årsager til ændringer i anbringelsessted, opfølgning og børnesamtale,
hjemgivelse og andet ophør, udslusningsforanstaltninger, efterværn,
ankedato, ankemyndighedens sagsbehandlingsskridt, afgørelse,
afgørelsesdato.

 Danmarks Statistik, 1306:E136 Det kumulerede børn- og
ungeregister (bistand) 1977ff (1977-2004 er afleveret)
Anm.: oplysningerne stammer fra kommunerne og fra 2006 også fra
Ankestyrelsen. Oplysningerne om alle anbringelser rummer:
kommunekode, cpr-nr., paragrafkode, som henviser til paragraffen i lov
om social service, for den enkelte foranstaltning, anbringelsesstedet,
måned og år for henholdsvis iværksættelse og ophør af sagshændelser,
den enkelte hændelses ophør, udskrivningssted. Det skal bemærkes, at
dette IT-system også indeholder andre sager end blot anbringelsessager.
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Ankestyrelsen, 1856:E007 Register over brugere af boformer
(institutioner) efter § 110 i lov om social service 01.01.1999ff (19912004 er afleveret)
Anm.: identifikationsoplysninger og oplysninger om
forsørgelsesgrundlag, samt om boforhold under og efter ophold på en
boform drevet efter servicelovens § 110. Oplysningerne indsamles og
indsendes af regionerne og kommunerne samt Møltrup Optagelseshjem
og Kofoeds Skole
Stofmisbrugere
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E057 Statistikregister over stofmisbrugere i
behandling (SIB) 1996ff
Anm.: landsdækkende IT-system over stofmisbrugere, der modtager eller
har modtaget behandling, med socioøkonomiske oplysninger,
stofmisbrugsmønster, risikoadfærd, behandlingstype og omfang og for
døgnbehandling tillige behandlingssted samt cpr-nummer. Oplysningerne
kommer fra regioner og kommuner.


Center for Rusmiddelforskning, 7573:E034 Dansk Registrerings- og
Informationssystem, døgnbehandling (DanRIS-døgn) 2000ff
(bevares)
Anm.: identifikationsoplysninger, nationalitet, samlivsstatus,
uddannelses-, arbejds- og indkomstforhold, helbredsforhold, den
modtagne behandling, medicinordination, strafbare forhold, væsentlige
sociale forhold. I årene 2003-06 blev der også indberettet om
alkoholmisbrugere, som derefter findes i Sundhedsstyrelsen (NAB).
Indberettes af behandlingsstedet.


Center for Rusmiddelforskning, 7573:E035 Dansk Registrerings- og
Informationssystem, ambulant behandling (DanRIS-ambulant) 2008ff
(bevares)
Anm.: identifikationsoplysninger, psykosociale og fysiske
belastningsgrad, tilbudte ydelser, behandlingens påbegyndelses- og
afslutningstidspunkt, misbrugerens fremmøde. Indberettes af
behandlingssteder.


Servicestyrelsen, 2981:E016 Ventetider vedr. behandlingsgaranti for
stofmisbrugere (VBGS-databasen) 2007ff (kasseres)
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Anm.: identifikationsoplysninger, kommune, behandlingssted,
behandlingsomfang, behandlingstype, dato for henvendelse med ønske
om behandling, dato for iværksættelse af behandling
Alkoholmisbrugere
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E074 Nationalt alkoholbehandlingsregister
(NAB) 2006ff
Anm.: rummer personnummer, socioøkonomiske karakteristika,
drikkemønster samt oplysninger om den behandling, der gives.

4.2 Psykiatrien
Lokalt
De lokale systemer anvendes i forbindelse med:
 patientbehandling: elektroniske patientjournaler (EPJ), systemer med
registrering af patientklager, patientregistreringssystemer,
patientadministrative systemer (PAS), systemer vedr. patientklager
 administration: sagsstyring (e-journaler og ESDH-systemer),
økonomistyring, løn- og personalefunktioner m.v.
 sundhedsvidenskabelig forskning: forskningsregistre inden for
forskellige sygdomsområder, der ikke falder ind under kategorien
’kliniske kvalitetsdatabaser’, f.eks. (BupBasen)
Centralt
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E001 Landspatientregistret 1977ff (19772005 er afleveret)
 Sundhedsstyrelsen, 1252:E063, E075-078 Registre over tvang i
psykiatrien 1999ff (1999-2003 er afleveret)
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5. Regional udvikling og planlægning
5.1. Regional udvikling og vækstfora
Lokalt
Indgår i regionens ESDH-system
Centralt
Intet så vidt vides.

5.2 Fysisk planlægning
Lokalt
Planregister.dk (tidligere: KMD Planregister)
Centralt
 By- og Landskabsstyrelsen, 3085:E008 PlansystemDK 2007ff (under
anmeldelse)
Anm.: landsdækkende IT-system med planer, udarbejdet efter planlovens
bestemmelser (alle gældende planer tilbage til 1928). Kommunerne
indberetter og har ansvaret for kvaliteten af lokal- og kommuneplaner,
kommuneplanrammer, kommuneplantillæg, kommuneplanstrategier og
zonekort. Afløser KMD’s Planregister.dk.
 Kort & Matrikelstyrelsen, 2422:E040 Matrikelregistret 1884ff (data
om perioden 1809-2007 er afleveret)
 Kort & Matrikelstyrelsen, 2422:E059 Matrikulær database 2008ff
(anmeldelse modtaget)
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6. Natur- og miljøområdet
6.1. Råstoffer
Lokalt
Et IT-system til håndtering af råstofsager (Alectia råstofsdatabase). Et
system til boringsoplysninger (f.eks. GeoGIS 2005).
Centralt
 By- og Landskabsstyrelsen, 3085:E005 Råstofadministrationsregister
1991ff (1991-2007 er afleveret)
 Danmarks Statistik, 1308:E137 Råstofindvinding i Danmark 1996ff
(1996-2008 er afleveret)
 GEUS, 1473:E034 Jupiter 1973ff (bevares i institutionen)

6.2 Jordforurening
Lokalt
Et system til jordforureningssager. JAR (Jordforureningslovens Areal
Register) anvendes af Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og
Hovedstaden. Region Sjælland anvender Geoenviron.
Centralt
 Miljøstyrelsen, 1895:E021 Register over kemikalieaffaldsdepoter
(ROKA) 1982ff (1982-2006 er afleveret)
 Miljøstyrelsen, 1895:E030 Oliebranchens miljøpulje 1994ff (19942003 er afleveret)
 Miljøstyrelsen, 1895:E029 Miljøtilsyn i amter og kommuner 1986ff
(1991-2007 er afleveret)
 Jordforureningslovens ArealRegister (JAR), vistnok regionalt
(anvendes af Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland)
 DKjord (portalløsning under udarbejdelse, data fra JAR skal vist
flyttes under på DKjord)
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7. Trafikområdet (de regionale trafikselskaber)
Lokalt
Trafikselskabernes trafikplanlægningssystemer og kundedatabaser
(Winfleet, PLANET økonomisystem, PLANET kundedatabase). Et
ESDH-system
Centralt
 Trafikstyrelsen, 2992:E011 Register over trafikselskabernes
offentlige servicetrafik 2007ff (under anmeldelse)
Anm.: IT-system med nøgletal, under etablering i henhold til
bekendtgørelse 1007/2006.
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