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1 Forord 
GCP-enhederne har udarbejdet denne vejledning til det formål at vejlede forskere i brugen af GCP-

enhedens instrument-skabeloner, samt for at dele gode råd i forbindelse med opsætning af Case 

Report Form (CRF) og brugen af smarte funktioner i REDCap. Den er udarbejdet på baggrund af den 

erfaring enhederne har indenfor kliniske forsøg og opsætning af CRF’er i REDCap.  

 

Ansvaret for opsætning og udarbejdelse af en CRF ligger hos sponsor (eller delegeret personale). En 

CRF er et forsøgsspecifikt dokument (fysisk eller elektronisk) beregnet til at indsamle data, specifik 

for den enkelte forsøgsperson. Indsamlingen af data skal stemme fuldstændig overens med, hvad 

der er beskrevet og godkendt i protokollen.  

Det er derfor også sponsors eller delegeret personales ansvar, ved brug af GCP-enhedernes 

instrument-skabeloner, at tilrette disse således, at de lever op til den godkendte protokol, samt at 

validere/teste instrumenterne og evt. tilføjede smarte funktioner, inden CRF’en tages i brug.  

2 GCP-enhedens REDCap-instrumenter 
GCP-enhederne har lavet en række skabeloner til instrumenter, der kan være relevante i et forsøg. 

Det kan være, at du også selv har designet nogle instrumenter, som andre forskere/kollegaer kan 

have gavn af. 

På GCP-enhedernes hjemmeside ligger der ZIP-filer af forslagene til instrumenter, som kan hentes 

ned på egen computer og efterfølgende uploades til projektet i REDCap.  

 GCP-enhedernes instrumenter er ikke færdig udarbejdede instrumenter, men forslag til hvordan 

opstilling og smarte funktioner kan benyttes. Du skal altid rette og slette i instrumenterne, så de 

tilpasses til dit forsøg, samt validere dem, før de tages i brug. 

For at downloade og uploade instrumenter skal man have ’Project Design and Setup’ rettigheder, 

således at man kan tilgå ’Designer’: 

 

2.1 Download 
Instrumenter, som ønskes delt med kollegaer, kan downloades fra ’Designer’ i REDCap som zip-filer 

til egen PC. Zip-filerne kan deles med andre, som kan uploade instrumentet(erne) i deres eget 

REDCap projekt. 

For at downloade skal du trykke på ’Choose action’ udfor det instrument, der ønskes downloadet: 
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Dette vil medføre at en drop-down menu vises. Vælg her ’Download instrument ZIP’. Der dannes nu 

en ZIP-fil, der kan gemmes og sendes til andre.  

2.2 Upload 
For at uploade et instrument fra en ZIP-fil til dit projekt, skal man gå til ’Designer’. Her vælges i 

toppen ’Upload’, hvorefter en ny dialogboks vises. Tryk ’Vælg fil’ og find den gemte ZIP-fil: 

 

Når filen er fundet, tryk da ’Upload instrument ZIP’. Instrumentet vil nu fremgå i listen over 

instrumenter.  

OBS! Hvis man er i ’Production mode’ og vil uploade et instrument, er man nødt til at gå i ”DRAFT” 

for at kunne uploade. Husk at trykke på ’Submit Changes for Review’ efter. 
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2.3 GCP-enhedernes hjælpefelter i instrumenterne  
I GCP-enhedernes instrument-skabeloner er der indsat en eller flere blå bokse/felter. Disse felter 

fungerer som hjælpetekst til de enkelte instrumenter, se Figur 1. Disse bokse/felter kan uden 

problemer slettes, når de ikke længere er nødvendige. 

 

Figur 1 Eksempel på GCP-enhedernes hjælpetekst 

Dette gøres ved at tilgå det instrument, hvori hjælpeteksten ønskes slettet. Derefter kan 

boksen/feltet slettes ved at trykke på det røde kryds, se Figur 2. 

 

Figur 2 Sletning af GCP-enhedernes hjælpetekst i Designer 

3 Versionsstyring 
En elektronisk CRF skal versionsstyres, præcist ligesom en papirversion. 

Under Project Home og Project Revision History gemmes CRF historikken, som vist i eksemplet i 

Figur 3. Her ses, hvornår projektet er oprettet, hvornår det er flyttet til ’Production mode’, hvornår 

der er godkendt ændringer, og om ændringerne har været automatiske, eller hvem i REDCap 

organisationen, der har godkendt ændringerne. 

Selve CRF’erne (tidligere, såvel som gældende) er gemt som ’Data Dictionaries’ i Excel-format. Det 

betyder, at de ikke ligger gemt som opbyggede CRF’er, men blot med koder, således at de forskellige 

CRF’er kan genskabes.  
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Figur 3 Project Revision History 

3.1 Log over ændringer i CRF’en  
Det er ikke sjældent, at der undervejs i studiet sker ændringer til protokollen, som derfor skal 

afspejles i CRF’en og må ændres i REDCap. Måske er det blevet godkendt, at der skal tages en ekstra 

prøve fra, eller at patienterne skal have et ekstra spørgsmål i deres spørgeskema.   

Som beskrevet ovenfor, gemmes en ændring i REDCap i ’Data Dictonary”. Dette giver dog ikke et 

overblik over hvad ændringen består i, og GCP-enheden anbefaler derfor at der føres en log over alle 

ændringer der foretages i REDCap, i et separat dokument i TMF.  

I loggen bør det også beskrives, hvilken betydning ændringen har for allerede udfyldte instrumenter 

og hvordan dette skal håndteres. Der kan fx være tomme felter i instrumenterne for allerede 

indtastede forsøgsdeltagere og det skal vurderes om disse felter skal lades tomme, om data kan 

indhentes eller om der skal udfyldes med en valgt kode for missing data (se afsnit 6).  

GCP-enhederne anbefaler desuden at der gemmes en pdf- kopi (som print eller elektronisk), af 

gældende og anvendte versioner af den komplette CRF, som også kan benyttes til dataindsamling 

ved evt. systemnedbrud. 

OBS! Så længe projektet er under udvikling/opbygning (”Development mode”), gemmes der ikke nye 

”Data Dictionaries” for hver ny ændring, der foretages. Derimod overskrives Data Dictionary løbende 

med de ændringer, der foretages.  

Det kan derfor være en sikkerhed at ”gemme” foreløbige ændringer undervejs som snapshots, se 

Figur 4.  

Dette gøres under ’Designer’, ved at trykke på ”Create snapshot of instruments”. Hermed dannes 
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der en ny ’Data Dictionary’, som man vil kunne genskabe, hvis ønsket. 

 

Figur 4 Create snapshot of instruments – Development mode 

4 Brugerrettigheder 
Det er er en stor del af projektets kvalitetssikring, at der ved tilknytning af brugere til projektet, 

tages stilling til, hvilke rettigheder projektdeltageren skal have. Brugerrettigheder bør tildeles efter 

princippet ”Strictly need to know”. Der skal være opmærksomhed på at sponsor ikke må have 

eneadgang til data, hvilket i praksis betyder at hver investigator også, til en hver tid, skal have 

adgang til data, der er indsamlet på vedkommendes center. Både under forsøget og i hele 

arkiveringsperioden.   

For at kunne tildele, rette og slette brugere i et projekt skal man have ’User Rights’ rettigheder, og 

denne funktion bør varetages af sponsor eller sponsors repræsentant. 

 

Derudover er det Sponsor’s ansvar at gennemgå projektpersonale og samarbejdspartneres adgange 

og rettigheder løbende.  

Du kan se alle mulige rettigheder, der kan gives i REDCap, i ’Bilag 1: Oversigt over brugerrettigheder i 

REDCap’. Vær særlig opmærksom på, at rettigheden til ’Logging’ i REDCap giver brugeren mulighed 

for at se alt, også instrumenter/felter som de via [User Rights] ikke har rettigheder til at se. Man bør 

derfor være forsigtig med at tildele rettigheder til ’Logging’, hvis forsøget er blindet, og der benyttes 

Data Access Groups. 

4.1 Sponsors adgang til data 
Ifølge ICH-GCP 4.9.3, må sponsor ikke rette i investigators data uden investigators godkendelse. Det 

vil derfor oftest være en fordel, at Sponsor kun har `Read only` til CRF’en.  Hvis sponsor har 
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spørgsmål til, om investigators data er korrekte, skal sponsor sende en anmodning til investigator 

om svar eller anmodning om rettelse af eventuelle fejl, også kaldet query. 

Det kan være relevant at sponsor har brug for adgang til at skrive i dele af CRF’en, fx hvis SAE 

rapportering sker via REDCap. Det er muligt at differentierer i adgange til hvert instrument, så der er 

`Read Only` til nogle instrumenter og `View & Edit` til andre, se figur 9 

Derudover er det et gennemgribende og væsentligt princip i ICH-GCP at beskytte følsomme 

personoplysninger og forsøgspersonernes identitet. Derfor bør Sponsor (i multicenter forsøg) ikke 

have adgang til forsøgspersoners identitet, medmindre det er retfærdiggjort i protokollen og derfor 

accepteret af myndighederne.  

4.2 Brugerroller 
Tildeling af brugerrettigheder kan ske enten ved at tildele den enkelte bruger rettigheder eller ved at 

oprette ’Brugerroller’.  

 

Under User Rights kan brugerroller oprettes, fx: Monitor, Bioanalytiker, Dataindtaster, Investigator, 

Sygeplejerske, mv. Således kan brugere tildeles roller med specifikke rettigheder, og rettighederne 

kan rettes for alle med denne brugerrolle på samme tid.  

4.2.1 Monitors brugerrettigheder/rolle 
Såfremt dit projekt er monitoreret af GCP-enheden, kan du med fordel oprette en ”GCP-monitor 
rolle” som kan tildeles GCP-monitoren, når han/hun tilknyttes projektet. Denne rolle bør som 
minimum have nedenstående rettigheder:  
 
• Logging: Her kan man se alle ændringer i projektet, f.eks. data export, data ændringer, oprettelse 

og ændringer af brugere. OBS! Hvis en bruger er blindet, må han/hun ikke have rettigheder til 

’Logging’. 

• Læseadgang: Det er vigtigt, at monitor udelukkende har `Read Only` til alle instrumenter.  

• Field Comments vs Data Resolution Workflow: For at monitor har mulighed for at lave 

kommentarer til felter/data, samt oprette queries, er det nødvendigt, at funktionen Data Resolution 

Workflow aktiveres. Hvis monitor har ’Read Only’ rettigheder til et instrument, og det er Field 

Comment Log der er aktiveret, har monitor ikke mulighed for at kommentere på felter/data. 

Beskrivelse af Data Resolution Workflow kan findes i afsnit 5. 
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• Open and respond to queries: Monitor bør som minimum have ”Open and respond to queries” 

rettigheder. 

• Add/Edit Reports: Rapporter kan give hurtig adgang til data som skal monitoreres. Monitor kan 

selv få adgang til at lave rapporter, og monitor kan gives adgang til rapporter, som den 

projektansvarlige har oprettet. 

• File Repository: I nogle tilfælde kan det være relevant for monitor at have adgang til File 

repository, hvis der bliver lagt dokumenter ind her, som monitor skal kunne tilgå.  

• Data Quality: I nogle tilfælde kan monitor også have gavn af at have adgang til dette modul, der 

giver adgang til at få et overblik over specifikke datas kvalitet.   

• Lock/Unlock Records: Det kan være aftalt med monitor at han/hun låser visse instrumenter, når 

disse er monitoreret.  

4.3 Data Access Groups 
Data Access Groups (DAGs) benyttes ved multicenterforsøg til at differentiere mellem centre, 

således at de forskellige centres forsøgspersoner kun kan ses af det respektive centers tilknyttede 

personale. 

For at kunne tilføje DAGs og tildele brugere adgange til forskellige DAGs, skal man have rettigheden 

’Data Access Groups’ tilføjet i User Rights.  

Sponsor eller delegeret personale kan herefter oprette DAGs og tilknytte relevante brugere, via 

’Applications’ i venstre-menuen. Figur 5 er en illustration af oprettelse af grupper og tildeling af 

adgange. 

 

Figur 5 Oprettelse af Data Access Groups (DAGs) og tilknytning af REDCap brugere til respektive DAG grupper. Rettigheden 
skal være givet under User Rights og siden tilgås via Applications. 

 

Hvis en bruger har behov for adgang til mere end én DAG, så benyttes funktionen DAG-switcher. 

GCP-koordinatorerne monitorerer i store multicenterforsøg ofte mere end ét center, og vil da have 

behov for at kunne ”switche” mellem centre. I Figur 6 ses et eksempel på hvorledes brugere er 

tilknyttet mere end én DAG.  
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Figur 6. Brugen af DAG-switcher. 

4.4 Gemme felter og instrumenter 
Såfremt, at der er felter, som ønskes gemt for specifikke brugere eller DAG’s, kan dette gøres ved 

brug af ’Branching Logic’ (forgreningslogik) og .  

Nedenstående er et eksempel, hvor et felt gemmes for alle undtagen en bestemt DAG-gruppe. 

Hvis man har brug for, at der er felter, der kun skal kunne ses af bestemte DAGs, kan man benytte 

følgende kommando/logic: [user-dag-id] = XXXX. 

Når der bliver oprettet DAGs, får disse et ID-nr., se markering i Figur 7. Det er dette ID-nr. som skal 

indsættes i stedet for X’erne i ovenstående logic. 

 

Figur 7 Data Access Groups og deres unikke ID-nummer 

Denne logic tilføjes som ’Branching Logic’ ved det felt, der kun ønskes synlig af en bestemt DAG, se 

Figur 8. 
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Figur 8  Feltet vil kun være synligt for DAG med ID-nr. 3248 

 

Såfremt, at der er instrumenter, som ønskes gemt for specifikke brugere og/eller brugerroller, kan 

disse ”gemmes” under User Right modulet, se Figur 9.  

Her kan man tildele en bruger eller en brugerrolle:  `No Access`(rød), `Read Only`(gul) eller `View & 

Edit`(grøn) til hvert enkelt instrument. 
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Figur 9 Data Entry Rights 

Hvis en bruger eller brugerrolle til et instrument har ”No access”, vil dette instrument ikke være 

synligt for brugeren/brugerrollen under dataindtastning.  

5 Data Resolution Workflow 
Data Resolution Workflow er en funktion, som giver din monitor (og andre brugere) mulighed for at 

oprette spørgsmål (”queries”) til hvert enkelt datafelt, også selvom de til instrumentet har ’Read 

Only’ rettigheder.  

Data Resolution Workflow aktiveres under Project Setup, ‘Additional Customization’, se Figur 10. 



 

Side 13 af 40 
GCP-enhedernes generelle vejledning til REDCap, version 2.1, 10.11.2022 

  

Figur 10. Aktivering af Data Resolution Workflow under Additional customization i Project Setup. 

Efter aktiveringen vil der opstå nye rettigheder under User Rights: 

 

På den måde kan Investigator styre hvilke brugere, der skal have mulighed for at anvende 

funktionen og i hvilken grad. Monitor vil som minimum have behov for ”Open and respond to 

queries”. 

For at besvare ”queries”, kan relevant personale tilgå funktionen på to måder: 

1. Via det enkelte datafelt, hvortil der er oprettet en Query ( ) 

2. Via Resolve Issues ( ) under applikationer i venstre menuen. Her kan man få 

vist alle queries oprettet for projektet og sortere på bl.a. åbne eller lukkede issues samt 

vælge Fields, Events eller Data Access Groups (centre), se Figur 11. 
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Figur 11 Resolve Issues 

Monitor vil via Resolve Issues kontrollere, at der er fulgt op på queries oprettet ved tidligere besøg.  

Det aftales internt mellem projektpersonale og monitor, hvem der efterfølgende skal lukke 

besvarede queries.  

Data Resolution Workflow giver også mulighed for at oprette en kommentar til et felt. Sponsor skal 

dog være opmærksom på at disse kommentarer ikke kommer med i dataudtræk, så generelt 

anbefales det ikke at der oprettes kommentarer til data her.  

6 Missing Data Codes 
Der bør som udgangspunkt ikke være tomme felter i en færdigudfyldt CRF, og det bør entydigt 

fremgå, hvorfor data evt. ikke er opsamlet. 

Derfor er det en god ide at have opsat ”koder” (fx 9999) ved forskellige scenarier, hvor data ikke 

opsamles, eller alternativt ved at aktivere den indbyggede funktion i REDCap: Missing Data Codes. 

Denne funktion aktiveres under Project Setup - ’Additional customization’, se Figur 12. Efter 

aktivering og opsætning af koder for Missing Data Codes, vil der fremgå et  ud fra hvert datafelt, 

som kan benyttes, når der af den ene eller anden årsag ikke kan indtastes data i givent felt. 
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Figur 12 Aktivering af Missing Data Codes 

TIP: Såfremt du ved efterfølgende databearbejdning vil benytte STATA, er det en god ide at kode 

sine Missing Data Codes, som: .a, .b, .c, mv. da det er STATA’s måde at læse manglende 

indtastninger. 

6.1 @NOMISSING 
Såfremt at det for nogle felter ikke giver mening at have Missing Data Codes aktiveret, kan det 

fjernes ved det enkelte felt ved at indsætte en ’Action tag’: @NOMISSING, se Figur 13. 

 

Figur 13 Aktivering af Action Tag: @NOMISSING 
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7  Kommentarer til datafelter 
Det kan være relevant i nogle instrumenter at oprette et egentligt kommentarfelt, som kan benyttes 

til at notere mindre kommentarer til data. Jo mere gennemarbejdet en CRF er, og jo bedre 

projektpersonalet er trænet i dataindsamling, jo mindre behov vil der være for at tilknytte 

kommentarer til data. Det er vigtigt, at projektpersonalet er instrueret i at udfylde CRF’en korrekt, 

herunder hvordan kommentarfelter anvendes 

Sponsor skal være opmærksom på, at kommentarer, oprettet via kommentarfunktionen i Data 

Resolution Workflow, og queries ikke følger med, når data eksporteres til fx STATA, SPSS eller Excel. 

Det er derfor vigtigt, at man også eksporterer disse, således at de kan tilgås under databehandling. 

Sponsor og investigator skal løbende være opmærksom på om der i kommentarfelterne beskrives en 

protokolafvigelse, som sponsor og/eller investigator skal håndtere.  

Protokolafvigelser kan med fordel håndteres i et specifikt designet instrument, som ofte vil være 

mere hensigtsmæssigt end i mange kommentarfelter.   

 

8 Events 
CRF’en bør opbygges kronologisk og intuitivt i forhold til arbejdsflowet i forsøget. Det kan derfor 

være en fordel i nogle forsøgs-set-ups at aktivere ’Longitudinel dataindsamlings funktionen’. Denne 

funktion er ikke som udgangspunkt aktiveret, men skal gøres manuelt, se Figur 14. 

Denne funktion giver mening, hvis du har et forsøg, hvor forsøgspersonerne kommer til flere besøg i 

løbet af forsøget.  

 

Figur 14. Aktiveret longitudinal dataindsamling under Project Setup. 

Aktivering af longitudinel dataindsamling, vil medføre at endnu et step tilføjes i design processen, se 

Figur 15.  

 

Figur 15 Nyt step i Project Setup, som fremkommer ved aktivering af Longitudinel dataindsamling: Define your events and 
designate instruments for them. 
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”Define My Events” åbner en ny dialogboks, hvori det er muligt at definere de events 

(begivenheder/besøg), der skal anvendes i det pågældende forsøg, se Figur 16. Et klassisk set-up 

kunne f.eks. indeholde: Inklusions besøg og derefter en række opfølgende besøg. 

 

Figur 16. Screendump af Define My Events, hvor events defineres med navn og muligheden for f.eks. at tilføje en dato til 
Eventet, så det vises direkte i CRF'en. 

Som det fremgår af Figur 16 kan kolonnen ”Custom Event Label” bruges til at ”hente” en information 

fra det enkelte besøg. Det kunne fx være datoen for besøget, som anvendt i eksemplet. Det kræver 

at der er oprettet et datofelt, som kan ”pipes” ind i ’Custom Event Label’. 

Dette giver et hurtigt overblik, og gør det nemmere at overskue om besøgsintervaller overholdes.  

8.1 Designate Instruments for My Events 
For at tilknytte instrumenter til de events (begivenheder/besøg), du skal bruge i dit forsøg, skal du 

under ’Online Designer’ designe instrumenterne (indtastningsskemaer). Derefter kan du under 

’Designate Instruments for My Events’ tilknytte instrumenterne, der skal benyttes ved de forskellige 
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events, se Figur 17. 

 

Figur 17 Eksempel på Designate Instruments for My Events 

På Figur 18 ses et eksempel på en CFR, hvori der er benyttet longitudinel dataindsamling. Der er 

defineret 5 events: Baseline og inklusion, Besøg 1, Besøg 2, Diverse og et Afsluttende Besøg. Under 

hvert event ses hvilke instrumenter, der er tilknyttet det enkelte event. Hvis man trykker på Record 

ID 1, vil man få overblik over ID1’s projektforløb. 

 

Figur 18: Record Status Dashbord med synlige Events(Baseline og inklusion, Besøg 1, Besøg 2, Diverse og Afslutning), samt 
visualisering af Records og hvilke instrumenter der er udfyldt og deres status. Record ID-1’s projektforløb, hvor det f.eks. ses 
at Besøgs-, PET/CT og Biokemi instrumenterne benyttes både ved Besøg 1 og Besøg 2. 
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8.2 Repeated Instruments and Events 
Det kan i nogle tilfælde give mening, at enkelte instrumenter eller hele events (begivenheder/besøg) 

skal kunne gentages. 

Det kan f.eks. give mening, at et instrument som ’Besøg’, ’Samtidig medicin’, ’Bivirkninger’, 

’Protokolafvigelse’ mv. kan gentages, da man ikke kan vide på forhånd, hvor mange rapporteringer, 

der måtte komme.  

Funktionen Repeated Instruments og/eller repeated events aktiveres under Projekt Setup, se Figur 

19.

 

Figur 19. Opsætning af Repeated Instruments and Events. 

Ligeledes vil kolonnen ’Custom Label for repeating instrument’ vises, som vist på Figur 20, hvor 

informationer fra instrumenterne kan ”hentes” frem. I eksemplet herunder, hentes der i 

instrumentet ’Samtidig medicin’ informationer fra felter: 

 anden_medicin 

 startdato_anden_medicin 

 slutdato_anden_medicin 

Som ender med at give informationerne: Sumatriptan, 02-10-2018 – 22-10-2020 
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Figur 20 Custom Label repeating instruments 

9 Form Status 
Form Status er det allersidste ”felt” på en indtastningsside/instrument, hvor status for instrumentet 

kan ændres, til et af følgende: 
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Som det ses af billedet ovenfor, har hver status en farvekode, hvilket kan give et visuelt overblik over 

instrumenternes status.  

 

Ved aktivt at bruge ’Form Status’, kan projektdeltagere og monitorer hurtigt danne sig et overblik 

over forsøgets fremgang, og om der er instrumenter, som Investigator og/eller Sponsor bør 

gennemse.  

Et eksempel på brugen af ’Form Status’ kunne være først at vælge formstatus `complete` når et 

instrument er helt udfyldt. Ofte vil fx et AE-skema ikke kunne færdigudfyldes før AE´en er afsluttet. 

Det kan også vælges at det er projektdeltagere der udfylder et instrument, men at det er 

investigator der efter gennemgang der ændrer `From status` til Complete. Såfremt ’Form Status’ 

bruges som en funktion til dette, kræver det, at der er en klar vejledning/SOP for hvornår og hvem, 

der skal ændre instrumenternes ’Form Status’. 

Såfremt der benyttes ’Repeated Instruments’ og der er forskellige ’Form Status’ blandt de udfyldte 

instrumenter (”intances”) vil det visuelle udtryk være flere cirkler oven på hinanden i farven blå. Hvis 

man trykker på de blå cirkler, vil en liste af de udfyldte skemaer vises med den Form Status de har, 

se Figur 21. 

 

Figur 21 Record Status Dasboard, der visualiserer de forskellige ’Form Status’, samt hvordan det ser ud, hvis et Repeated 
Instrument, har forskellig status 

10 Alerts & Notifications 
Alerts & Notifications kan bruges til at sende besked til sponsor og/eller andre projektdeltagere ved 

forskellige ”begivenheder” i en forsøgsdeltagers forløb. Det kunne fx være, at man benyttede Alerts 

& Notifications til at advisere sponsor ved alvorlige protokolafvigelser eller hændelser/bivirkninger. 

For at kunne opsætte Alerts & Notifications skal du have  rettigheder.  
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Alerts & Notification giver mulighed for at konstruere advarsler/beskeder, som kan sendes til én eller 

flere modtagere, når et bestemt spørgeskema/en form er gemt og/eller baseret på en ”logik”. 

For at opsætte en ny alert, tryk da på . Derefter vises et skema med 3 steps du skal 

igennem for at opsætte din advarsel/besked. 

Du kan finde gode videoer til at opsætte Alert & Notifications på youtube: ”REDCap Alerts & 

Notification”. 

OBS!! Hvis der vælges ’Send on next day/weekday…’ og der ikke sættes et reelt tidspunkt ELLER 

hvis der vælges ’Send the alert X days’ og der ikke sættes et reelt tidspunkt, så vil 

advarslen/beskeden afsendes 00.00 fra REDCap.  

Hvis advarslen/beskeden skal afsendes med det samme, vælg da enten ’Send immediatly’ eller 

”Send the alert (…) 1 minutes after the alert has been triggered”, se Figur 22. 

 

Figur 22 Step 2 Schedule Alert 

10.1 Notification Log 
Sendte og programsatte udsendelser af Alert & Notification kan ses under ”Notification Log”: 

 

10.2 Loggen 
Afsendte Alerts & Notification kan også ses af loggen. 
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11 Ændringer i data 
I henhold til ICH GCP (pkt. 4.9.3) skal rettelser til CRF’en signeres og dateres, samt om nødvendigt 

forklares. REDCap klarer automatisk ”signering” og datering, se Figur 23.  

 

Figur 23 Data History 

Der kan være ændringer, hvor en forklaring ikke vil være nødvendig, såsom en tydelig tastefejl. I 

andre tilfælde kan det måske kræve en forklaring. Dette kan gøre på forskellige måder: 

1) Under ’Project Setup’ findes knappen ’Additional Customizations’. Herunder kan man finde 

muligheden for, at man ved hver ny ændring, der foretages, skal tilføje en forklaring derpå.  
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OBS! Hvis der foretages flere ændringer på samme indtastnings-side, på samme tid, så vil 

forklaringen fremgå ved alle ændrede datafelter. Det kan derfor være en god ide, enten kun at 

lave én ændring ad gangen og gemme ind i mellem, eller anføre i kommentarboksen, hvilken 

forklaring, der hører til hvilken ændring. 

2) Såfremt Data Resolution Workflow er aktiveret, så vil projektpersonalet kunne bruge 

”Verified data value” som forklaring af ændringer, se Figur 24. 
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Figur 24 Brug af Data Resolution Workflow til kommentering af ændringer i data 

Når forklaringen ved hjælp af ”Verified data value” er fortaget, vil der ud for feltet være et grøn 

cirkel med et flueben i, som symbolisere, at feltet er ”verificeret”. Monitor og andet 

projektpersonale kan stadig foretage queries til feltet, om nødvendigt. 

12 Signering af CRF’er 
Der foreligger krav (ICH-GCP 8.3.14) om, at investigator eller delegeret personale skal signere alle 

CRF’er som dokumentation for, at forsøgspersonernes indsamlet data er korrekte og komplette.  



 

Side 26 af 40 
GCP-enhedernes generelle vejledning til REDCap, version 2.1, 10.11.2022 

Ved brug af eCRF foreslår GCP-enhederne én af følgende muligheder for at efterleve dette krav i 

REDCap. Dette er dog ikke en udtømmende liste: 

12.1 Signaturfelt 
I REDCap findes felttypen ”signature”. Denne felttype kan tilføjes i et afslutningsinstrument, som 

investigator udfylder og sluttelig ”signerer”.  

12.2 Ændring af ’Form Status’ 
Såfremt ’Form Status’ aktivt bruges i projektet, og man i vejledning/SOP til REDCap definerer, at det 

kun er Investigator (eller delegeret personale), der må ændre Form Status til ’Complete’, kan det 

fungere som en ”signering” af CRF’en: 

 

12.3 @USERNAME, @NOW og @READONLY 
I tilfælde, hvor instrumentet helt sikkert udfyldes på én gang og ikke senere kræver ændring, kan der 

oprettes et tekstfelt med @ACTIONTAGet: @USERNAME og @READONLY, samt et tekstfelt med 

@ACTIONTAGet: @NOW og @READONLY: 

 
Dette vil give informationerne om, hvem og hvor instrumentet første gang blev tilgået. Felterne kan 

ikke ændres, da det er påsat @READONLY: 
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OBS! Bør kun bruges i de tilfælde, hvor man er sikker på at ikke at have brug for at ændre i data 

efterfølgende, det kunne fx være ved vurdering af in- og eksklusions kriterier og randomisering. 

12.4 Locking 
En anden metode for investigators godkendelse af CRF’erne er låsning. En låsning bør være mindst 

lige så god som en signatur, da låsningen spores via audit trail med bruger og tidspunkt. Dette 

kræver blot, at proceduren omkring godkendelse af CRF’er ved låsning er beskrevet, samt at ingen 

andre har rettigheder til funktionen. En låsning vil sikre, at der ikke ændres i data efter investigators 

godkendelse (med mindre at der låses op for data igen) hvorimod, at man ved signering vil skulle 

kontrollere via loggen, om der er ændret i data efter investigators godkendelse.  

Investigator  kan få rettighed til at låse alle instrumenter for en Record ID på én gang, dette gøre ved 

at krydse af i ”Allow locking of all forms at once for a given record”, som vist på Figur 25.  

 

Figur 25. Screendump af låsningsrettigheder i User Rights. I eksemplet vist er givet rettigheder til at låse og åbne, samt låse 
alle instrumenter på deltagerniveau på én gang. 

Under en given record vil muligheden for at låse alle instrumenter på én gang være tilgængelig 
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12.4.1 Record Locking Customization 
Såfremt det vælges, at instrumenterne låses hen af vejen, som de bliver indtastet, kan der være en 

god ide at specificere hvornår dette gøre. En sådan tekst til alle instrumenter kan udarbejdes under 

”Record Locking Customization”.  

 

 

13 Validering af eCRF 
For GCP- projekter gælder den særlige situation, at designet af databasen i høj grad er underlagt 
indholdet af protokollen, der er godkendt af myndighederne. CRF’en skal derfor opbygges således, at 
der hverken indhentes færre eller flere data, end der er anført i protokollen. Derudover bør Sponsor 
være forsigtig med at foretage ændringer af felter og events, hvis der ikke foreligger en godkendelse 
til ”amendments” fra relevante myndigheder. Det er sponsors eget ansvar at sikre sig, at disse 
tilladelser er på plads.  
   
Derudover foreligger der krav fra ICH-GCP (pkt. 1.65 og 5.5.3) om Sponsors sikring/validering af 

anvendte elektroniske systemer, herunder eCRF’en (REDCap). Valideringen skal foretages ud fra en 

risikobaseret tilgang, hvor der blandt andet skal tages hensyn til, i hvor stort et omfang eCRF’en 

(REDCap) er kildedokument (=det første sted data registreres).   

Der findes (endnu) ikke en færdig skabelon for, hvordan du tester dit projekt og hvor mange test-

data, du bør udfylde. Dette skal som nævnt vurderes og dokumenteres ud fra en risikobaseret 

tilgang.  

Du kan/bør orientere dig om de vejledninger/krav til validering, der eventuelt måtte være hos 

REDCap Administratorer i egen region.  

Validering af en REDCap-database (eCRF) er praktisk talt en test af, at databasen og de funktioner, 

der er benyttet til at opbygge denne, fungerer efter hensigten. Derudover bør man også validere 

tilknytning af andre REDCap brugere og deres rettigheder i projektet, samt validering af eksport af 

data til statistikprogram efter endt dataindsamling.  

 

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at teste sit projekt igennem, men tiden brugt på at teste 
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førend den reelle dataindtastning påbegyndes, er godt givet ud. Jo bedre projektet er testet, jo 

mindre risiko er der for, at der undervejs skal laves rettelser/ændringer, som potentielt kan have en 

betydning for allerede indtastede data. En god validering sikrer høj dataintegritet og letter dit 

arbejde i den senere databehandling. 

Det kan være en god ide at bede andre om at hjælpe med valideringen/testning. Dette gælder især, 

hvis andre projektdeltagere skal involveres i indsamling og indtastning af data i REDCap.  

Når man selv har designet databasen, kan man ofte komme til at overse funktionsfejl og/eller 

formuleringer på spørgsmål, som kan virke uklare for andre, således at udfyldelsen af felter 

misforstås. Hjælp fra andre til validering/test af din REDCap-database vil derfor oftest resultere i et 

bedre produkt, og det kan samtidig fungere som en slags træning i brug af REDCap og i brugernes 

opgaver i projektet. 

13.1 Dokumentation 
Dokumentation for, at databasen er blevet testet inden opløft til produktion, kan ske ved hjælp af: 

 En skriftlig procedure/SOP for testning  

 Screendumps af eventuelle advarsler (ved fx felt validering), dashboards-, og e-mails 

 Eksporteret datasæt af indtastede testindivider 

En skriftlig procedure/SOP kunne fx være et udskriv fra ’Designer’ af de enkelte instrumenter. da der 

ud fra dette, vises: 

 Branching Logic 

 Required? 

 Piping 

 @ACTIONTAGs 

 Hvilke felter der evt. er udregningsfelter  

 (…) 
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På den måde kan du på dette udskriv af de enkelte instrumenter ”vinge” af, at funktionen virker, 

samtidig med at der indtastes for et test-individ i REDCap. Du bør undervejs tage screendumps af 

eventuelle advarsler, notifikationer, mv.  

Eksport af test-data gøres ved, at der ved hver test-record efter indtastning gemmes en PDF-fil af de 

indtastede data for alle ’entry forms’. Det er vigtigt ikke at vælge den komprimerede udgave 

(”compact”), da du her kun får de udfyldte felter med og dermed ikke kan se, hvilke andre 

svarmuligheder/valg, der var. Du kan også vælge at downloade enkelte instrumenter, ved at vælge 
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’This data entry form with saved data’. 

 

På denne PDF-eksportering vises dog ikke felter, som ikke ville vises med den dataindtastning, der er 

foretaget.  

13.2 Systemvalidering og vejledning fra egen region 
Såfremt det må være nødvendigt, fx i forbindelse med inspektion, kan REDCap Administratorer for 
egen organisation kontaktes for at få dokumentation for systemvalidering.  

14 Import af data 
I nogle forsøg genereres der store mængder af data udenfor REDCap på fx scannere, maskiner, 

analyser af blodprøver, mv., og ofte bliver disse data leveret til Investigator/Sponsor i excelark. For 

at undgå tidskrævende dataindtastning, som i øvrigt kan være kilde til tastefejl, kan man ved hjælp 

af ’Data Import Tool’ importere data ind i REDCap ved ganske få klik. 

Det kræver, at der er oprettet et instrument til importering af data med de ”rette” variabelnavne, 

således at REDCap ved, hvor og hvilken record data hører til. 

15 Navngivning af variabelnavne 
Det er en god ide at tænke grundigt over navngivning og kodning af variabler tidligt i processen og 

med analysen for øjet. Variabel-navnet vil i analysefasen af projektet være den primære 

identifikation af data, når data eksporteres ud af REDCap, så det er vigtigt, at variabel-navnet er 

sigende. Samtidig bør det ikke være for langt, da det gør det svært at overskue.  

I REDCap må variabel-navne kun indeholde tal og bogstaver (ikke øæå) og ingen mellemrum (brug 

underscore). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Følgende er gode retningslinjer, som 

er værd at overveje.  

Det kan være en fordel at referere til det instrument, feltet hører til, ved at anføre det forrest i 

variabel-navnet, såfremt feltet fremgår i flere instrumenter. Alle variable i ’Baseline Data’ kunne 

derfor have præfixet ”bl_”. På den måde kan der være felter i andre instrumenter, der har samme 

variabel-navn, men med andet præfix, således at de stadig kan skelnes.  

Eksempel: 
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 Instrument: Baseline Data. Variable: vægt  

o bl_weight 

 Instrument: Month 1 Data. Variable: vægt 

o m1_weight 

 Instrument: Month 2 Data. Variable: vægt 

o m2_weight 

I nogle instrumenter, som f.eks. store standardinstrumenter eller surveys, kan det være svært at 

anvende sigende variable navne til alle felter. Her kan det være en fordel at anvende et fornuftigt 

nummereringssystem.  

Ligesom ved variabel-navne er det fornuftigt at have en forhåndsdefineret procedure for kodning af 

valgmuligheder i sine instrumenter, som er konsekvent igennem alle felter og instrumenter.  

Eksempel: 

Valgmulighed Kode 

Ja 1 

Nej 0 

Mand 1 

Kvinde 2 

 

15.1 Codebook 
I løbet af opbygningen af databasen, dannes der en ”kodebog”. Dette kan være et nyttigt værktøj til 

udarbejdelse af en kildedataliste og i analysefasen. I ”kodebogen” står alle variable anført med dens 

Label og eventuelle koder for diverse valgmuligheder. 

Du finder din Codebook i venstremenuen: 

 

16 Når data registreres direkte i REDCap  
Kildedokument skal forstås som det første sted, et datapunkt fra en forsøgsdeltager 

registreres/noteres/indlæses. Det kan være blodprøvesvar, objektive undersøgelser, scanninger, 

medicinudlevering/indlevering, spørgeskema svar, mv. REDCap databaser kan i nogle tilfælde, være 

det sted, hvor data/information registreres første gange.  

Kildedata skal ifølge ICH-GCP følge ALCOA+ principperne: 

 Attributable - henførbare: Det skal være tydeligt, hvem der har generet data. Det skal være 

muligt at henføre data til en specifik person (f.eks. forsøgsdeltager, investigator eller 

projektpersonale).  

REDCap sikre automatisk at dette princip opretholdes. Dette gøres via personlige 

brugerkontoer, samt den indbyggede audit trail for hvert datafelt. Det er også synligt, hvis 
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et datafelt er udfyldt som et spørgeskema til forsøgspersonen, her ved dato/tid frem, samt 

at feltet er udfyldt af [survey-respondent].  

 Legible - læsbare: Alle data skal være permanente og lette at læse og forstå.  

REDCap sikrer automatisk, at dette princip opretholdes. Indtastninger i REDCap er i hele 

dataanmeldelsesperioden opbevaret sikkert og uden risiko for sletning. Indtil 

dataanmeldelsens udløb, er det Sponsors ansvar at data gemmes læsbart. 

 Contemporaneus - samtidige: Data bør registreres på det tidspunkt, observationen 

foretages, da senere registrering kan være genstand for fejl. 

Hvis REDCap benyttes til at registrere kildedata, er det Investigators eget ansvar, , at dette 

gøres tidstro med den faktiske udførelse/observation/undersøgelse/mv. REDCap 

registrere det faktiske tidspunkt, data registreres, og hvem der foretager registreringen 

(audit trail) – dette kan ikke manipuleres. 

OBS! Audit trail (Data History  ) på hvert enkelt felt i et instrument gemmes først, når 

der trykkes gem i bunden af instrumentet 

 Original - originale: originale refererer til, hvor data registreres første gang. Dette kan i nogle 

tilfælde være REDCap, hvis ikke data er nedskrevet andet sted først. Vær opmærksom på, at 

hvis notater, der skal dikteres til journalen, skrives på en lap papir, så er data på papiret de 

originale data. 

Det er Investigators eget ansvar at sikre, at data er indtastet direkte i REDCap i de tilfælde 

hvor REDCap er defineret som kildedokument i protokollen. 

 Accurate – præcise og nøjagtige: Det kan være relevant at f.eks. vægt registreres med en 

decimal og at blodprøveudtagning i farmakokinetiske forsøg registreres med minut- og 

sekundtal. 

REDCap kan hjælpe Sponsor med dette princip ved, at der ved felter benyttes ’felt 

validering’, ’Field Note’, Alert & Notifications, mv. Disse funktioner bør dog valideres, for 

at sikre, at de bidrager korrekt til princippet.  

OBS! Hvis der er data (fx Blodprøve, blodtryk, mv.), som skal tages på et bestemt 

tidspunkt, eller som skal tages med et bestemt tidsinterval, er det vigtigt, at du for disse 

(data)felter har ”koblet” et ’datofelt’ (fx D:M:Y:H:M) på, fordi audit trail (Data History  ) 

på det enkelte felt først gemmes, når hele instrumentet gemmes, og ikke når du taster i 

feltet. 

 Complete – komplette: Alle data som krævet i protokollen skal være tilgængelige. Det skal 

være muligt at se eventuelle ændringer, der er foretaget, siden den første registrering 

REDCap har funktioner til at frembringe liste med tomme felter, som Investigator kan 

benyttes til at sikre, at alle felter er udfyldt. Såfremt der ikke kan indhentes data til et felt, 

har REDCap funktionen ’Missing Data Codes, som sikrer, at alle felter kan udfyldes, også 

selvom der ikke kunne indhentes data.  

REDCap kan altså hjælpe Sponsor og Investigator med at sikre, at data lever op til ALCOA+ 

principperne, også når REDCap er kildedokument. Det kræver dog, at Sponsor har valideret, at alle 

funktioner fungerer og sikrer, at Investigator er trænet i at bruge og udfylde REDCap korrekt. 
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17 Log over ændringer i vejledningen 
 

Version Dato udarbejdet/revideret  Årsag til ændring  

1.0 07.04.2022 Ny vejledning 

2.0 16.06.2022 Vejledningen er udvidet med følgende afsnit: 
5.2.1 ”Monitors brugerrettigheder/rolle” 
10 ”Form status” 
11.1 ”Notification Log” + 11.2 ”Loggen” 
14 ”Validering af eCRF (test)” 
15 ”Import af data” 
16 ”Navngivning af variabelnavne” 
17 ”Når data i REDCap er kildedata” 
18 ” Bilag 1: Oversigt over brugerrettigheder i 
REDCap” 

2.1 10.11.2022 Vejledningen er primært ændret for at opdatere 
afsnittet 4.1 (tidligere 5.1) ”Sponsors adgang til data”, 
så det tydeligt fremgår hvordan sponsors adgang til 
data skal håndteres 
 
Herudover er der rettet en række sproglige ting og 
ændringer i opsætning: 
Afsnit 2 og 3 er slået samen og revideret for at 
fremme forståelsen. Som følge heraf er alle afsnit 
efterfølgende med nyt afsnitsnummer 
Afsnit 3.1 (før 4.1), 7 (før 8) og 9 (før 10) er opdateret 
for at fremme forståelsen 
 
Afsnit 17 ” Log over ændringer i vejledningen” tilføjet 
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18 Bilag 1: Oversigt over brugerrettigheder i REDCap 

User Right Adgang Noter 

Mulighed for at 
tilgå 

personfølsomme 
data? 

Data Entry Rights / 
Data Viewing 
Rights 

Her gives der 
rettigheder til de 
enkelte 
instrumenter.  
Der kan gives 
følgende 
rettigheder: 
“No Access”, “Read 
Only”, “View&Edit”, 
“Edit Survey 
Responses”. 

Denne rettighed har kun 
indflydelse på, om brugeren 
kan se og ændre i data i et 
bestemt instrument. Det har 
ikke betydning for, hvilke 
data brugeren evt. måtte 
have rettigheder til at 
eksportere! 

Ja, hvis brugeren har 
rettigheder til 
instrumenter enten 
som “Read Only” 
eller “View&Edit”, 
hvori der indgår 
personfølsomme 
data.  

Expiration Date 

Hvis der sættes en 
dato, vil brugeren 
automatisk blive sat 
af projektet efter 
den givne dato. 

  

Project Design and 
Setup 

Rettighed, der giver 
brugeren mulighed 
for at tilgå 
‘Designer’ modulet, 
hvor instrumenter 
og spørgeskemaer 
sættes op.  

Dette skal kun gives til 
trænet personale og bør 
være begrænset til få 
personer. 

 

User Rights 

Giver rettigheder til 
at tilgå User Rights 
modulet, som giver 
mulighed for at 
ændre brugers 
rettigheder og slette 
brugere fra 
projektet. 

OBS: Dette giver rettigheder 
til at styre andre brugers 
adgang og rettigheder i 
projektet. Denne rettighed 
bør kun gives til få personer.  
 

 

Ja, hvis brugeren har 
User Rights 
rettigheder, kan 
denne ændre egne 
og andres adgange 
til evt. 
personfølsomme 
data.  

Data Access 
Groups 

Giver rettigheder til 
at tilgå Data Access 
Groups module og 
tilføje grupper og 
brugere til de 
oprettede DAGs. 
Minimum én bruger 
har rettigheder til 
alle DAGs. 

Dette giver mulighed for at 
forskellige centre kun kan se 
egne patienters data (fx kan 
gruppe A ikke se, eksportere 
eller ændre i gruppe B's 
data). 
OBS! Anvendes DAGs bør 
brugerne ikke også have 
adgang til Logging, der giver 
adgang til at kunne se alt. 

 

Data Exports 
Her gives 
rettigheder til enten 

Rettighederne "de-identified" 
og "remove all tagged 

Ja, personfølsomme 
data kan blive 
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ikke at kunne 
eksportere (“No 
Access”), kun at 
kunne eksportere 
felter som ikke er 
markeret ‘Identifier’ 
(“De-identified 
Only”), “Remove all 
tagged Identifier 
fields” eller alt (“Full 
Data Set”). 
Standardindstillinger 
er: De-Identified.  
I rapporter og i API 
data exports vil alle 
felter markeret som 
‘Identifier’ blive 
fjernet. I PDF 
eksports, vil feltet 
være inkluderet 
men der vil stå: 
[*DATA 
REMOVED*]. 

identifier field" er afhængige 
af, at felterne er markeret 
korrekt, som enten 
’Identifier’ eller ej.  

eksporteret. 
Eksporterings-
rettigheder og Data 
Viewing rettigheder 
er ikke linket 
sammen. En bruger 
med fuld eksport 
rettighed kan 
eksportere alt data 
fra et instrument. 

Add / Edit Reports 

Giver rettigheder til 
at lave rapporter. 
Hvis brugeren ikke 
har adgang til visse 
instrumenter, så kan 
disse felter ikke 
trækkes i rapporten. 

 Ja, afhængig af Data 
Viewing Rights, kan 
personfølsomme 
data blive vist på 
rapport.  

Stats & Charts 

Giver rettighed til at 
tilgå Stat & Charts, 
som er simple 
statistiskker på 
hvert felt i 
projektet. 
Hvis brugeren ikke 
har rettighed til et 
instrument, vil 
felterne fra dette 
instrument ikke 
fremgå i Stats & 
Charts. 

 Ja, afhængig af Data 
Viewing Rights, kan 
personfølsomme 
data blive vist på 
rapport. 

Survey 
Distribution Tools 

Giver rettigheder til 
offentlige link til 
spørgeskema, 
participant contact 
lists og survey 
invitation log. 

 Ja, e-mail adresser 
(personfølsom) vil 
formegentlig blive 
vist i ’Participant 
List’.  

Calendar 
Giver rettighed til 
kalendermodulet. 

Kan i combination med 
‘Scheduling module’ blive 

Ja, hvis 
personfølsomme 
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brugt til at tilføje, se og 
ændre records aftaler i 
projektet. 

data er indtastet i 
”noter”. 

Data Import Tool 

Giver rettighed til at 
downloade og 
behandle import-
skabeloner, således 
data kan importeres 
direkte og undgå 
indtastning i 
instrumenterne. 

OBS! Dette giver brugeren 
mulighed for at overskrive 
allerede indtastet data. Det 
bør derfor bruges med 
omtanke.  

 

Data Comparison 
Tool 

Giver rettigheder til 
at sammenligne to 
record-id’s 
indtastninger. Giver 
mening hvis man 
har fået aktiveret 
’Double data entry’ 
modulet, eller på 
anden vis laver to 
records for samme 
forsøgsdeltager. 

 Ja, hvis datafelter 
indeholder 
personfølsomme, vil 
disse blive vist. Det 
er ikke koblet op til 
brugernes Data 
Viewing Rights eller 
Eksport rettigheder. 

Logging 

Giver rettighed til at 
tilgå ‘Logging’ 
modulet, hvor alle 
indtastninger, data 
eksport, sletninger, 
brugeroprettelse, 
mv. logges. 

OBS! Pt. er Loggen opsat 
således at hvis man har 
rettigheder til denne, så kan 
man se alt også selvom man 
er inddelt i DAGs, eller har 
”No Access” til instrumenter 
– det er derfor meget vigtigt 
at man ikke giver blindet 
personale adgang til denne 
funktion, da der derigennem 
kan ske afblinding! 

Ja, alle indtastede, 
ændrede og slettede 
data vil fremgå i 
dette modul.  

File Repository 

Giver rettigheder til 
“mappe” i REDCap, 
hvor uploads af 
dokumenter 
opbevares 

 Ja, hvis der i ‘File 
Repository’ er gemt 
dokumenter med 
personfølsomme 
data, kan brugeren 
se disse.  

Data Quality 

Giver rettighed til 
‘Data Quality’ 
modulet, som er et 
modul, hvor der fx. 
kan søges på tomme 
felter, eller andre 
søgninger, der 
måtte være 
relevante at følge 
med i. Der er forud 
indtastet nogle 

 Ja, afhængig af Data 
Viewing Rights, kan 
personfølsomme 
data blive vist. 
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”regler”, men man 
har mulighed for at 
kode egne.   

Create Records 
Giver rettigheder til 
at tilføje records og 
data. 

Nødvendigt for en 
dataindtaster. 

 

Rename Records 
Giver rettigheder til 
at ændre record-
id’et. 

OBS! Bør kun gives til få 
personer, da dette kan 
kompromittere data 
integriteten.  

 

Delete Records 
Giver rettigheder til 
at slette records og 
deres data. 

OBS! Kun få personer bør 
have denne rettighed. 

 

Record Locking 
Customization 

Giver rettigheder til 
at lave en tekst, der 
vises udfor 
”hængelåsen”. 

Denne rettighed vil kunne 
være mulig for brugere med 
Låse/låse op rettigheder. 
Teksten kan give 
låsefunktionen en 
beskrivelse. 

 

Lock/Unlock 
Records 

Giver rettigheder til 
at låse og låse 
instrumenter op.  

Brugere uden denne 
rettighed vil ikke have 
mulighed for at ændre i en 
låst record/instrument.  
 

Ja, afhængig af Data 
Viewing Rights kan 
personfølsomme 
data ses. 

 

Sådan ser oversigten over brugerrettigheder ud inde i REDCap: 
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