
 

 

 

Retningslinier for forskningsprojekter og publikationer, som 

anvender data fra Dansk pacemaker og ICD Register 

 
 

Dansk Pacemaker og ICD Register indeholder data for alle patienter, som 

siden 1992 har fået implanteret en pacemaker eller ICD i Danmark.  

Registret fungerer optimalt på grund af et godt samarbejde mellem alle 

implanterende afdelinger i landet og fuld opbakning til løbende web-

baseret registrering af opfølgningsdata. Det er vigtigt, at 

forskningsprojekter anvender data korrekt og at projekter og 

publikationer koordineres. Det anses for en selvfølge at forfattere til 

projekter udgående fra Registret opfylder Vancouver kriterierne for 

medforfatterskab. 

 

Udlevering af data: 
Sker i henhold til projektbeskrivelsen og i overensstemmelse med 

datatilsynets regler. Der kan udleveres 

• Data knyttet til et enkelt center 

• Nationale data 

 

Projektbeskrivelse,  projektgruppe, skrivegruppe: 
Der skal foreligge en projektbeskrivelse på 2-4 sider, som kort redegør 

for projektet og som specifikt redegør for det nødvendige datasæt. 

Projektgruppen skal beskrives, således at der redegøres for hver 

projektdeltagers forventede rolle i projektet og publikationsforløbet i 

henhold til Vancouver bestemmelserne. Ved projekter med anvendelse af 

data fra et enkelt center skal 1 projektdeltager repræsentere Dansk 

Pacemaker og ICD Register for at  sikre korrekt tolkning og statistisk 

behandling af data.  Ved nationale projekter skal  2 projektdeltagere 

repræsentere Dansk pacemaker og ICD Register og for ICD projekters 

vedkommende  skal hvert center være repræsenteret i projektgruppen. For 

pacemakerprojekters vedkommende, indgår de personer der har fået 

ideen, gennemfører databearbejdning og skriver artiklen i projektgruppen 

og ved skriftlige publikationer nævnes alle centre med et personnavn i 

akcnowledgements. 

Der kan eventuelt etableres en skrivegruppe bestående af nogle af 

projektgruppens deltagere.  DPR skal være repræsenteret som anført 

ovenfor. 

 

Praktisk fremgangsmåde: 



 

 

• Projektbeskrivelsen fremsendes til godkendelse til medlemmerne 

af Dansk Pacemaker og ICD Registers styregruppe, som vurderer 

projektet herunder koordineringen med andre projekter 

• Styregruppen foranlediger datasættet udleveret efter nærmere aftale 

mellem den dataansvarlige projektdeltager og DPR. 

 

• Styregruppen fremsender projektresumeet til formanden for DCS’s 

Arytmiarbejdsgruppe med henblik på orientering af 

arbejdsgruppens medlemmer 

 

Publikationer: 
Foredrag/posters sendes til Styregruppen og Arytmiarbejdsgruppens 

formand til orientering straks efter antagelse. Skriftlige publikationer 

fremsendes til alle centre (ICD arbejder til ICD-centre, PM-arbejder til 

PM-centre) til orientering/kommentarer  inden indsendelse til 

tidsskrift. 
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