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Baggrund
Rigsarkivet Sundhed laver hver år en årsplan i kraft af sin finanslovsbevilling. Årsplanen sendes til SFU og
KOR, samt bruges som internt værktøj. Årsplanen lægges på hjemmesiden, så interesserede kan læse den.
Faglige implikationer
Rigsarkivet Sundhed modtager en særlig bevilling fra SFU. Årsplanen medvirker til at præsentere, hvordan
de dedikerede ressourcer vil blive anvendt i 2021.
Økonomiske implikationer
Rigsarkivet forventer i 2021 at bevillingen til Rigsarkivet Sundhed bliver halveret til kr. 1,7 mio. kr. På det
grundlag vil det være muligt at aflønne de fire fastansatte medarbejdere til og med midten af december
2021, hvorefter budget vil gå i minus. Her er ikke taget forbehold for evt. årlige lønstigning og budgettet vil
derfor sandsynligvis gå i minus allerede ved slutningen af november 2021.
Kommunikation
Årsplanen sendes til SFU og KOR, samt bruges som et internt værktøj. Offentligheden kan læse den på
hjemmesiden.
Proces
Når den bevillingsmæssige situation er endelig afklaret, sendes årsplanen til SFU og KOR. Årsplanen ligges
på Rigsarkivet Sundheds hjemmeside og udsendes til de involverede enhedschefer for Indsamling, Digital
Bevaring og Dataformidling.
Bilag
Årsplanen.

Lindie T. Andersen/KVK
Rigsarkivet Sundhed, Dataformidling

Årsplan 2021 – Rigsarkivet Sundhed
Indledning
Rigsarkivet forventer i 2021, at bevillingen til Rigsarkivet Sundhed bliver halveret til kr. 1,7 mio. kr. På det
grundlag vil det være muligt at modtage de sundhedsvidenskabelige forskningsdata, som Rigsarkivet
tidligere har bestemt til merbevaring.
Det vil også være muligt at tilgængeliggøre og vejlede som hidtil, samt afslutte Projekt Helbredskort.
Produktet af projektet er et digitalt register med oplysninger om skolebørns sundhedsforhold til
forskningsbrug. Endelig vil det væres muligt at forberede en fondsansøgning om etablering af et digitalt
sessionsregister, ligeledes til forskningsbrug.
Det vil ikke være muligt for Rigsarkivet at merbevare sundhedsvidenskabelige forskningsdata til senere
genanvendelse. Forskerne skal, i henhold til databeskyttelseslovgivningen, i stedet slette disse data.
Det vil heller ikke være muligt forsætte samarbejdet de tre sundhedskonsulenter eller øge kendskabet til
Rigsarkivet Sundheds services, hvilket afspejles i de nedjusterede produktionstal. Rigsarkivet Sundhed vil
heller ikke længere kunne tilbyde kobling af anonyme datasæt til blandt andet studerende eller forskning
uden personfølsomme data. Desuden vil datamanagement support i forbindelse med anmeldelse,
aflevering og udlevering ikke længere være muligt.
Indsatser i 2021
Indsatserne i 2021 er formuleret i tråd med de prioriterede opgaver, der er fastlagt til realisering af
Rigsarkivets strategi.
• Modtagelse af sundhedsvidenskabelige forskningsdata, der tidligere er bestemt til merbevaring
• Anvendelse og udstilling af aktuelle og historiske data til sundhedsforskning og undervisning
o Færdiggørelse af Projekt Helbredskort
o Fondsansøgning til Projekt Sessionskort
Produktionsmål 2021
Indsatser for

Produktionsmål

Produktionsmål

2020

2021

Anmeldelse (1)

80

10 (250)1

Arkivering (2)

60

60

Udleveret arkiveringsversioner med

20

15

40

30

sundhedsforsknings relevans (3)
Udlevering af forskningsdata (4)

1: Anmeldelse: Forskningsdata fra sundhedsvidenskab anmeldt til Rigsarkivet; 2: Arkivering: Modtagelse,
arkivering og kontrol af materiale ved modtagelsen; 3: Udlevering af arkiveringsversioner med relevans for
sundhedsvidenskabelig forskning; 4: Udlevering af data: udlevering af sundhedsvidenskabelige forskningsdata

1

Tallet i parentes angiver det forventede antal anmeldelser fra Statens Serum Institut, hvoraf kun en mindre del pga.
bevillingsbortfald vil kunne bevares til nye forskningsformål.

