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Så stöder vi svensk grundforskning

• Vi finansierar forskning av högsta kvalitet vid landets lärosäten. 

• Vi utvecklar, samordnar, finansierar och driver forsknings-
infrastrukturer.

• Vi kommunicerar om forskning. 

• Vi tar fram analyser, utvärderingar, utredningar och statistik om 
forskningssektorns behov och utmaningar. 



Pågående satsningar för att stärka svensk 
registerforskning

• Registerforskningsuppdraget

• Samordning och stöd till databaser

• Rambidrag och Forskarskola inom SIMSAM-satsningen (2009-
2018)

• Fria Projektbidrag inom Hum/Sam, Medicin och hälsa, mm

• Komponenter inom särskilda satsningar ex Tvärvetenskaplig 
forskning

• SND



Vetenskapsrådets uppdrag 
kopplat till registerbaserad 
forskning

• ”Förbättra tillgängligheten till och underlätta 
användningen av registeruppgifter för 
forskningsändamål …. bistå forskare med 
information om register och relevant lagstiftning”

• Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

• Regleringsbrev 2013

• Enheten för Registerforskning 2015

• Inskrivet i Vetenskapsrådets instruktion 2018
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• Reducera tiden för att förstå variablernas betydelse och representation
• Reducera tiden för kommunikation med registerhållare innan utlämnande



Registerforskning.se

Steg-för-
steg guide

Information 
om register, 

lagar mm

Engelsk 
version på 

gång



Stöd inför planering av arbetet
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guide



Register Utiliser Tool
Ett verktyg för att utforska register och biobanker 

på metadata-nivå



• Betaversion tillgänglig för forskare

• Informationen i RUT är i form av metadata - data om 
data - enskilda mätvärden och personuppgifter finns inte

• Innehåller kvalitetssäkrad metadata från ett antal 
register 

- Statistiska centralbyrån 
- Socialstyrelsen
- Kvalitetsregister
- Provsamlingar från biobank
- Forskningsdatabaser (på gång)

Metadataverktyget RUT



Forskaren kan identifiera intressanta variabler från ett eller flera 
register och få information om:

• variablers betydelse, definition, värdemängd

• historik

• populationer

• Insamlingscykler

 Forskaren kan göra mer precisa beställningar

Registerhållaren får 

• ökad kvalitet på sin metadata

• metadata enligt en internationell standard

• verktyg för att underhålla och ansluta metadata

RUT – mervärde för både forskare och registerhållare

Bli 
användare 

av RUT!
Anmäl dig via 

Registerforskning.se/rut



När: Kl 13.10 - 14.00 
Var: Sal 202

Vetenskapsrådet 
håller seminarium 
om RUT i 
eftermiddag
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Vision – en ingång för registerforskning



Nya uppdrag:
Forskningsagenda och Utlysning

Vetenskapsrådet ska förbereda för att fördela medel för 
tvärsektoriell och tvärvetenskaplig registerforskning 
som kan bidra till att starka forskningsmiljöer effektivt kan 
utnyttja den registerbaserade infrastrukturen och bidra 
till dess utveckling.

Vetenskapsrådet bör i samråd med intressenter och 
finansiärer ta fram en nationell forskningsagenda för 
registerbaserad forskning.

Satsningen bör leda till stöd för registerbaserad 
forskning av hög kvalitet inom angelägna områden, t.ex. 
medicin och hälsa, vård och omsorg, arbetsliv samt 
socialförsäkring.



Arbetet med forskningsagendan

• Systematiska kartläggningar

• Genomlysning av VRs tidigare satsningar SIMSAM  
och SINGS

• Hearing maj 2018

• Dialog och inspel från forskningsfinansiärer, 
registerhållare m fl

• Inspel från forskarsamhället 

• Agendan färdig våren 2019



VRs Utlysningar 2019
Registerbaserad Forskning

• Tvärvetenskapliga 
satsningar

• Nätverk med styrgrupp, 
koordinator, gemensamma 
aktiviteter

• Period: 4 år

• Utlysningen öppen:
januari – februari 2019

• Info kommer på www.vr.se 

FORSKNINGSMILJÖER FORSKARSKOLA



Konferenser

• Nationell Konferens om Kliniska Studier 
6-7 februari 2019

• Kvalitetsregister för forskning maj 2019

• Registerforskning 2019



Kontakt 

Bjorn.Hallerod@vr.se

registerforskning@vr.se


