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4. juli 2018  

DAFO - Forskerservice 

 
 

Sådan anmoder du om at blive bruger på et 
projekt på Forskermaskinen 

En bruger er en person, der skal have adgang til data på Forskermaskinen. 

 

For at blive oprettet som bruger på Forskermaskinen skal du arbejde under en autorisation, dvs. 

en autorisationsansvarlig skal godkende dig som bruger under autorisationen. Godkendelsen 

sker ved, at Forskerservice udsender en brugeraftale, som skal underskrives af dig som bruger, 

den autorisationsansvarlige og Forskerservice. For at blive bruger på Forskermaskinen skal du 

have en digital medarbejdersignatur, som er udstedt af den autoriserede institution. Derudover 

skal den dataansvarlige anmode om, at du skal være bruger på projektet. I denne vejledning kan 

du læse mere om, hvordan du bliver bruger på projekter på Forskermaskinen.  

 

Ønsker du at blive oprettet som bruger på Forskermaskinen, eller er du allerede bruger og skal 

tilknyttes et nyt eller eksisterende projekt? I skemaet nedenfor kan du se, hvordan du skal for-

holde dig. 

 

Hvis du er og skal tilknyttes skal du 

Ny bruger  et igangværende projekt  se denne vejledning 

Ny bruger et nyt projekt ansøge via ansøgningsskemaet til Forskermaskinen 

(se desuden krav til udtræksbeskrivelse) 

Eksisterende bruger et igangværende projekt  se denne vejledning 

Eksisterende bruger et nyt projekt ansøge via ansøgningsskemaet til Forskermaskinen 

(se desuden krav til udtræksbeskrivelse) 

Er du i tvivl om, hvad det vil sige at være ny eller eksisterende bruger, eller hvornår et projekt er nyt eller igangværende? 

Find ordforklaringer bagerst i denne vejledning ved at klikke her.  

 

Vejledningen er opdelt i fire dele: 

 Ny bruger til et igangværende projekt 

 Eksisterende bruger til et igangværende projekt 

 Ny eller eksisterende bruger til et nyt projekt 

 Ordforklaringer 
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Ny bruger til et igangværende projekt 

Som ny bruger skal du have en digital medarbejdersignatur, som er udstedt af den autoriserede 

institution. Du skal selv sørge for at få en digital medarbejdersignatur, som er udstedt af den 

autoriserede institution. 

 

Hvis du skal oprettes som ny bruger på Forskermaskinen og tilknyttes et igangværende projekt, 

skal den dataansvarlige på projektet: 

 

1. Udfylde skabelonen til brugeroprettelse og udfylde med nedenstående oplysninger om 

brugeren: 

o Brugers fulde navn 

o Brugers mail 

o Brugers telefonnummer  

o Brugers institution  

o Brugers afdeling 

o Adresse på brugers institution 

o Om bruger er ansat på den anførte institution eller tilknyttet på anden vis 

o Hvilket projekt (FSEID) brugeren skal have adgang til 

o Hvilken applikationsserver (analyseværktøj) brugeren skal arbejde på i forbin-

delse med projektet* 

 

2. Vedhæfte skabelonen i en mail til forskerservice@sundhedsdata.dk 

 

3. Når den dataansvarlige har indsendt ovenstående oplysninger, vil Forskerservice gå vi-

dere med at oprette dig som bruger på Forskermaskinen. Du vil få nærmere besked 

om den videre proces 

 

* Adgang til SAS og R gives som standard. Adgang til Stata koster ekstra. Hosted server kan kun 

vælges, hvis din institution har en hosted server hos Forskerservice. Vær opmærksom på, at der 

er forskel i pris afhængigt af hvilken applikationsserver, der skal gives adgang til. Se evt. mere i 

Forskerservices prisstruktur: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbe-

tingelser/priser-og-fakturering 

Eksisterende bruger til et igangværende projekt 

Hvis du allerede er bruger på Forskermaskinen og skal tilknyttes et igangværende projekt, skal 

den dataansvarlige på projektet følge punkterne nedenfor. 

 

Vær opmærksom på, at projektet skal være tilknyttet den samme autorisation, som du allerede 

arbejder under. Hvis projektet er oprettet under en anden autorisation, skal du søge om at blive 

ny bruger under denne autorisation.  

mailto:forskerservice@sundhedsdata.dk
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/priser-og-fakturering
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/priser-og-fakturering
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Hvis projektet hører til samme autorisation, skal den dataansvarlige: 

 

1. Udfylde skabelonen til brugeroprettelse med nedenstående oplysninger om brugeren: 

o Brugerens Fsk-brugernavn 

o Brugerens fulde navn 

o Hvilket projekt (FSEID) brugeren skal have adgang til 

o Hvilken applikationsserver (analyseværktøj) brugeren skal arbejde på* 

o Hvis projektet har adgang til Lægemiddelstatistikregisteret; angiv om brugeren 

er ansat på institutionen eller tilknyttet på anden vis 

 

2. Vedhæfte skabelonen i en mail til forskerservice@sundhedsdata.dk 

 

3. Når den dataansvarlige har indsendt ovenstående oplysninger, vil Forskerservice gå vi-

dere med anmodningen 

 

* Adgang til SAS og R gives som standard. Adgang til Stata koster ekstra. Hosted server kan kun 

vælges, hvis din institution har en hosted server hos Forskerservice. Vær opmærksom på, at der 

er forskel i pris afhængigt af hvilken applikationsserver, der skal gives adgang til. Se evt. mere i 

Forskerservices prisstruktur: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbe-

tingelser/priser-og-fakturering 

Ny eller eksisterende bruger til et nyt projekt 

Som bruger på Forskermaskinen skal du sikre dig, at du har en digital medarbejdersignatur, som 

er udstedt af den autoriserede institution, som du skal arbejde under. 

 

Hvis du som ny eller eksisterende bruger skal tilknyttes et nyt projekt på Forskermaskinen, skal 

den dataansvarlige: 

 

1. Ansøge om oprettelse af projektet via Forskerservices online ansøgningsskema  

 

2. I ansøgningsskemaet angive en række oplysninger om de personer, der skal være bru-

gere på projektet. Se desuden ”Krav til udtræksbeskrivelse” hvor den dataansvarlige skal 

udfylde supplerende oplysninger om brugerne på projektet 

 

3. Når den dataansvarlige har ansøgt via ansøgningsskemaet, vil Forskerservice behandle 

ansøgningen. I vil få nærmere besked om den videre proces via mail. 

 

mailto:forskerservice@sundhedsdata.dk
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/priser-og-fakturering
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/leveringsbetingelser/priser-og-fakturering
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Ordforklaringer 

 

Bruger: En bruger er en person, der har eller skal have adgang til data på Forskermaskinen. 

 

Ny bruger: Hvis du endnu ikke er oprettet som bruger på Forskermaskinen, er du ny bruger. Du 

er også ny bruger, hvis du skal arbejde på et projekt, som er tilknyttet en anden autorisation end 

den, som du allerede arbejder under. I dette tilfælde skal du oprettes som ny bruger under en 

ny autorisation.  

 

Eksisterende bruger: Hvis du allerede er oprettet som bruger på Forskermaskinen med et fsk-

brugernavn, er du eksisterende bruger. Hvis du skal arbejde på et projekt, som er tilknyttet en 

anden autorisation end den, som du allerede arbejder under, er du ikke en eksisterende bruger 

men en ny bruger. 

 

Igangværende projekt: At et projekt er igangværende betyder, at Forskerservice har behandlet 

ansøgningen om at oprette projektet på Forskermaskinen, og at data til projektet er tilgængelige 

på Forskermaskinen.  

 

Nyt projekt: At et projekt er nyt betyder, at der endnu ikke er ansøgt om projektet, eller at der 

er ansøgt om projektet, men at ansøgningen endnu ikke er behandlet færdig. 

 

Er du i tvivl om status for dit projekt, kan du indtaste dit FSEID på følgende side: https://sund-

hedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/tjek-status-paa-din-ansogning 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/tjek-status-paa-din-ansogning
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/tjek-status-paa-din-ansogning

