
MiBa ansøgningsskema  
 

Ansøgningsnummer: 
 
(påføres af MiBa sekretariat) 

 
Projekttitel: 
 
Ansøger (navn, stilling, ansættelsessted, e-mail adresse): 
 
Kontaktperson (såfremt det ikke er ansøger) (navn, stilling, ansættelsessted, tlf., e-mail): 
 
Type af projekt (forskningsprojekt, kvalitetssikring, ph.d., overvågning, nationalt/regionalt): 
 
Motivering for brug af MiBa-data (herunder etiske overvejelser): 
 
Projektbeskrivelse (ca. ½ A4-side): 
 
 
 
Projektdeltagere (navn, afd./institution): 
 
Afd./institution som projektet primært udgår fra: 
 
Projekt finansiering: 
 
Metoder:  
Design:  
  
1. Tidsrammer:  
2. Studie population:  
3. Udtrækstype: 

tidsafgrænset udtræk, 
eller fast overførsel af 
data. 

 

4. Data fra MiBa ønskes: Personhenførbare  Anonymiserede  
5. Datatyper ønsket fra 

MiBa 1 
 

6. Angivelse af parametre 
til afgrænsning af 
udtræk1 

 

7. Ønsket dataformat: 
(Excel, XML, andet)  

 

Andre oplysninger: 

 
 



Bilag: Sæt kryds Journal nr. 
a. Tilladelse fra Datatilsynet
b. Tilladelse fra Sundhedsstyrelsen
c. Udtalelser fra Videnskabsetisk komité
d. Evt. uddybende projektbeskrivelse
e. Tilladelser fra KMA2  Ja   /  Nej Kontaktperson i KMA 

1. Ålborg
2. Midt-Vest
3. Skejby
4. Vejle
5. Esbjerg
6. Sønderborg
7. Odense
8. Region Sjælland
9. Herlev
10. Hvidovre
11. Rigshospitalet
12. SSI

Evt andre bilag: 

Evt. aftaler vedrørende forfatterskab eller henvisning til MiBa i publikation 

Jeg erklærer på tro og love at oplysninger og indhentede tilladelser er korrekte og 
tilstrækkelige.  
Jeg forpligtiger mig til at indsende kopi af publikation efter endt studium eller anden rapport 
over anvendelsen af data. 
Underskrift ansøger: 
Dato og sted: 

1 Kun overordnede kategorier / parametre for udtræk angives (se evt. parameterliste). 
 Detaljerne fastlægges senere i fællesskab med projektleder Marianne Voldstedlund. 
2Udfyldes af KMA 
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