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Opdateringer af registre i Forskningsservice
I Forskningsservice har vi adgang til data fra en række forskellige statistikkontorer i Danmarks Statistik. Opdatering af vores data sker løbende umiddelbart
efter offentliggørelse af data i statistikkontorerne.
Information om udgivelsestider i Danmarks Statistik kan findes via følgende
link:
http://www.dst.dk/da/Statistik/offentliggoerelser.aspx
Enkelte registre vil ikke være at finde på listen, idet det f.eks. er data, som
Forskningsservice har fået via en ekstern leverandør, f.eks. lægemiddeldata.
Opdateringen af Landspatientregisteret og lægemiddelstatistikregisteret forventes næste år at blive som følger:

•
•

LPR-data for 2017: Efterår 2018
LMDB for 2. halvår 2017: April/maj 2018

Nye oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse.
Opdatering af IMU

Undersøgelsen af Indvandrernes Medbragte Uddannelse er blevet opdateret,
således at oplysningerne for perioden 2006-2017 er kommet med i statistikken.

Færre uoplyste

De nye oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse betyder, at antallet af uoplyste reduceres.
De uddannelsesregistre, der indeholder oplysninger om befolkningens højeste fuldførte uddannelse, er blevet kørt om for perioden 2006-2017.
Det drejer sig om følgende registre:
UDDA - Uddannelser (BUE)
UDDF - Højeste fuldførte uddannelse (forløb)
KOTRE - Komprimeret elevregister (KOMP3)

Opdatering af data

Ønsker man at få genleveret data fra ovennævnte uddannelsesregistre, bedes
man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en
omkørsel kan ske.

Sanering af statistik om anbragte børn og unge
To nye registre

I forbindelse med offentliggørelse af statistik om anbragte børn og unge for
2016 har området gennemgået en omfattende sanering, som afspejles i
Forskningsservices grunddata om emnet. Det hidtidige register på området,
BUA - Børn og unge anbragte, opdateres ikke længere, men er stadig tilgængeligt i grunddata. Der er introduceret to nye registre, som er baseret på de
sanerede data, til erstatning for BUA:
•
•

BUAH - Børn og unge anbragte hændelsesregister
BUAS - Børn og unge anbragte kvartalsstatus

BUAH

BUAH er et hændelsesregister med kommunale indberetninger om anbragte
børn og unge fra al den tid, der har været indberetning om anbringelser, til og
med 2016. I modsætning til BUA, hvor hændelser blev opsummeret i forløb,
får man med BUAH adgang til de enkelte hændelser.

BUAS

BUAS er et statusregister, der indeholder kvartalsmæssige opgørelser på baggrund af de indberettede hændelser om anbringelser. Registret opdateres dog
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kun én gang om året, da kvartalstallene skal valideres og godkendes af kommunerne.
Sammenligning med BUA

Der kommer løbende nye indberetninger tilbage i tiden, dvs. indberetningerne er ikke begrænset til det seneste år. Hvis man sammenligner data fra BUA
med data fra de nye registre, vil der derfor være forskel på populationen af
anbragte børn og unge.

Opdatering af data

Ønsker man at få opdateret data med de nye registre BUAH og BUAS, bedes
man rette henvendelse til projektets kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.

Et nyt serviceregister FIRM
Et nyt serviceregister FIRM

Fra September 2017 leveres et nyt serviceregister dannet i kontoret Erhvervslivets Udvikling til Forskningsservice. Det svarer til den generelle firmastatistik (FIRM). Tidsrækken for det nye serviceregister FIRM er 2001 og frem.
Formålet med det nye serviceregister FIRM er at ensrette variabelnavne, variabellængder og labelnavne.
Det nye serviceregister FIRM dækker alle aktive (over bagatelgrænse) og
ikke aktive virksomheder (under bagatelgrænse) i Danmark inden for alle
sektorer. Hvorimod det gamle FIRM kun dækkede de aktive virksomheder.
I grunddatasættene kan der skelnes mellem aktive og ikke aktive virksomheder. Antalsmæssigt er der omkring 300.000 aktive virksomheder og mellem
305.000-400.000 ikke aktive virksomheder hvert år. Antallet svinger marginalt over tid.

Afgrænsning baseret på
bagatelgrænse

Afgrænsning på baggrund af bagatelgrænsen(GF_bagatel) er følgende:
• GF_BAGATEL=0: Virksomheder over bagatelgrænsen
• GF_BAGATEL=1: Virksomheder under bagatelgrænsen
• GF_BAGATEL=3: Virksomheder som er tvunget ud af populationen af
forskellige metodiske årsager. Disse skal ikke tælles med i aktivpopulationen, da indholdet af deres økonomiske variable typisk er blevet
overført på et andet CVR-NR. Det er først fra 2014, at de virksomheder, som er ændret og tvunget til bagatel=3, systematisk er medtaget.
Tidligere har der været forskellige praksisser.
Kriteriet for at være over bagatelgrænsen er, at virksomheden enten har ½
årsværk gennemsnitlig om året eller en omsætning, der inden for virksomhedens branche svarer dertil.
I nogle af årene optræder der enkelte observationer med markeringen
GF_BAGATEL=.. Disse skal opfattes som GF_BAGATEL=1.
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Opdatering af data

Ønsker man at få geneleveret data fra FIRM-registeret, bedes man rette henvendelse til projektets kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.

Nye adresseoplysninger i registrene FIRE og FIRA
Registrene FIRE (Regnskabsstatistikken) og FIRA (Regnskabsstatistikken på
arbejdsstedsniveau) er blevet opdateret, således at adresseoplysninger for
perioden 2001-2015 er kommet med i data.
De tilføjede adresseoplysninger er navngivet som følgende:

Opdatering af data

•
•

JUR_DST_ADGANGSADRESSE (tilføjet i FIRE)
JUR_DST_ENHEDSADRESSE (tilføjet i FIRE)

•
•

ARB_DST_ADGANGSADRESSE (tilføjet i FIRA)
ARB_DST_ENHEDSADRESSE (tilføjet i FIRA)

Ønsker man at få geneleveret data fra FIRE- og FIRA-registrene, bedes man
rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.

Ny leverance af LPR og DRG fra Sundhedsdatastyrelsen
Opdatering af
LPR og DRG

Årlig genleverance af LPR
fra 2005 og frem

Betydning for
forskningsprojekter

Baggrund

DST har fået en ny leverance af Landspatientregisteret (LPR) og Takster
(DRG) fra Sundhedsdatastyrelsen. I november 2017 opdateres derfor alle
Forskningsservice`s LPR og DRG registre, også tilbage i tid.
Fra november 2017 kan Forskningsservice levere opdaterede data fra LPR og
DRG til og med 2016. Da LPR løbende opdateres med rettelser også bagud i
tid, vil Forskningsservice for perioden 2005 og frem årligt få nye opdaterede
tabeller fra Sundhedsdatastyrelsen. Alle LPR data fra 1977-2004 er leveret i
en fastlåst version, der ikke vil bliver ændret i fremover.
Opdateringen har ingen betydning for forskningsprojekter, hvor man blot
ønsker at tilføje nye år fra LPR. Ved opdateringer, der involverer LPR-datasæt
fra tidligere år (f.eks. ved populationsudvidelser, tilføjelser af ekstra variable
til et datasæt eller tilkøb af en ekstra LPR-tabel), bør samtlige LPR-tabeller
køres om, da der kan være en forskel i det tidligere leverede og den aktuelle
version af LPR.
Der findes forskellige versioner af LPR. Det levende LPR, der løbende opdateres, samt den årlige fastlåste version, der benyttes til at danne DRG. Forskningsservice har tidligere benyttet det LPR, der bruges til DRG afregningen,
men vil fremover levere data til forskning fra det levende LPR. Dermed kommer LPR fra Danmarks Statistik i højere grad til at ligne LPR fra Sundhedsdatastyrelsen.
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Kobling af LPR og DRG

Anvendelsen af det levende LPR betyder at LPR og DRG ikke kan kobles på
RECNUM. Skal oplysninger i LPR og DRG tabellerne sammenholdes, må man
benytte en kontaktnøgle der består af følgende syv variable:

Pnr
c_pattype
c_sgh
c_afd
d_inddto
v_indminut
v_indtime

LPR psykiatri data

DRG

Ændring af register og fil
navne

LPR 2016

Opdatering af data

LPR for psykiatri opdateres efter samme principper som LPR for somatik, det
vil sige som et levende LPR. I LPR for psykiatri ligger alle år stadig som en fil
og ikke årsopdelt.
SDS har genleveret årsopgørelserne for DRG somatik og psykiatri tilbage til
2002; for DRG er der ingen ændringer i forhold til tidligere.
Opdateringerne vil medføre en ændring i enkelte register- og filnavne hos
DST. De nye navne fremgår af Grunddataoversigten, der findes på Forskningsservice´s hjemmeside.
LPR 2016 vil være ufuldstændig som følge af manglende registreringer til LPR
fra Region Hovedstaden ved implementeringen af Sundhedsplatformen. Når
Forskningsservice opdaterer LPR i 2018, vil dette problem løses i Grunddata,
da vi, som beskrevet, fremover opdaterer LPR tilbage til 2005 ved hver årlig
opdatering.
Man skal dog bede Forskningsservice om en opdatering af LPR data for 2016,
for at løse problemet for data leveret til specifikke projekter
Ønsker man at få genleveret data fra LPR-registret bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske
mod betaling.

Opdatering af IDA
IDA-databasen forventes opdateret med data for 2014-2015 inden jul. Herudover bliver IDA også revideret for årene 2008-2013, således at IDA for årene 2008-2015 er baseret på det samme datagrundlag.
Datagrundlag

Datagrundlaget for perioden 2008-2015 vil være den nuværende registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, som er dannet på baggrund af arbejdsmarkedsregnskabet. Befolkningens fordeling efter socioøkonomisk status vil derfor
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være den samme som i RAS-tabellerne i statistikbanken. De beskæftigedes
fordeling på arbejdsstedskommuner vil dog afvige en smule fra de offentliggjorte tal. Fremadrettet (dvs. når IDA bliver opdateret med data for 2016) vil
disse afvigelser ikke forekomme.
Uændret struktur og
variable

IDA’s nuværende datastruktur vil blive bibeholdt, ligesom de fleste variable
vil fortsætte uændret. Der vil dog blive dannet nogle nye variable, som udnytter forløbsoplysningerne i arbejdsmarkedsregnskabet. Værdisæt for nye eller
ændrede variable vil være tilgængelig i TIMES d. 10. januar 2018.
Opdateringen af IDA med data for 2016 vil være klar ultimo februar 2018.

Z drevene på forskermaskinerne nedlægges
Z-drevene på forskermaskinerne vil blive udfaset den 1. januar
Dette gælder også brugere af hostede maskiner.
Hvad er Z-drev

Spærring

Nedlægning

Et Z-drev blev tildelt hver brugerkonto og havde den egenskab, at kun denne
(og altså ikke andre brugere på projektet) havde læse- og skriverettighed til
det.
Deres oprindelige formål var at indeholde automatisk genererede opsætningsfiler til SAS mm. Dette er ikke længere nødvendigt.
Da Z-drevene koster en del i administration, er det besluttet at de skal nedlægges.
Pr. 1. december vil alle eksisterende brugeres Z-drev blive skrivebeskyttet.
Nye brugere vil slet ikke få noget Z-drev.
Pr. 1. januar vil Z-drevene blive nedlagt for eksisterende brugere. Forinden vil
indholdet af alle Z-drev blive flyttet til det tilhørende projekts workdata.

Ny server til tekstbehandling (EDIT1)
Nu kan man på forskermaskinerne også skrive sine artikler, rapporter mv.
Det betyder at man nu reelt har mulighed for først at hjemsende sine analyser/rapport, når den er tæt på at være klar. Tekstbehandlingsserveren indeholder tekstbehandlingsprogrammet LibreOffice mv. og findes på serveren
EDIT1.

Ændringer i hardware og software på DST’s forskermaskiner
Den fulde liste over hardware og software på DST’s Forskermaskiner findes i
dokumentet
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Hardware og Software på Danmarks Statistiks forskermaskiner
som ligger under følgende link:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Vejledninger.aspx
Der er sket følgende ændringer i hardware og software på DST’s Forskermaskiner siden seneste nyhedsbrev.
Der er tilføjet en EDIT1 server der har LibreOffice installeret. LibreOffice kan
læse og danne filer i Word- og Excel-format.

DIVERSE2
Statistikprogrammer

Mplus Version 6.12 Demo er fjernet

Tekstbehandling

Sublime Text, Build 3126 er fjernet

Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827

DIVERSE3
Tekstbehandling
Filkonvertering

Sublime Text, Build 3126 er fjernet

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), 14.0.895.0827

EDIT1
Hardware

Operativsystem

Tekstbehandling

Antal processorer: 4
Processor frekvens: 3.19 GHz
Antal fysiske kerner: 16
Antal logiske kerner: 32
L1 cache: 1,5 MB
L2 cache: 32 MB
L3 cache: 48 MB
Memory: 512 GB
Windows Server® 2012 R2 Standard,
Microsoft® Windows Server Version 6.3 (Build 9600)
X64-based (64-bit)
LibreOffice 5.4.1.2 (x64)
Sublime Text 3 Build 3126
GNU Emacs, version 25.1.1
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Adobe ® Reader, version 10.1.16
Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827
WinZip®, version 11.0 (7313)
Microsoft ® Calculator
Microsoft ® Paint

SAS
Tekstbehandling
Filkonvertering

Sublime Text, Build 3126 er fjernet
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827

SPSS
Tekstbehandling
Filkonvertering

Sublime Text, Build 3126 er fjernet
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827

STATA
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827

WPS1
Tekstbehandling
Filkonvertering

Sublime Text, Build 3126 er fjernet
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827

Personaletil- og afgang i Forskningsservice
Pr. 15. september 2017 tiltrådte
Camilla Geisler Hansen,
Maria Rudkjær Mikkelsen og
Anne-Louise Hother Nielsen.
Pr. 15. November 2017 tiltrådte Berit Taul.
Pr. 15. august 2017 fratrådte Karina Buchwald
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Pr. 31. august 2017 fratrådte Anne Birgitte Ammari
Pr. 30. september 2017 fratrådte David Michelsen
Pr. 31. oktober 2017 fratrådte Pernille Bang.

Kontakt til Forskningsservice
Henvendelse helst pr. mail

Henvendelser skal som hovedregel adresseres til din kontaktperson i Forskningsservice og helst pr. mail. Forskningsservice har følgende mailbokse, som
kan benyttes, og som læses dagligt:
fsesundhedskundeteam@dst.dk (for sundhedskunder)
fseprivatkundeteam@dst.dk (for private kunder)
ministerieordning@dst.dk (for styrelser og ministerier)
fsealmenkundeteam@dst.dk (for øvrige offentlige kunder)
Generelle henvendelser kan også ske på følgende telefonnumer, der dagligt
vil være åbne mandag til fredag kl 11-15. Uden for denne tidsperiode vil du få
en automatisk telefonbesked.

Administration Tlf. 39 17 31 32
Spørgsmål om forskeraftaler, forskeroprettelser, password mv.

Forskerprojekter Tlf. 39 17 31 30 (forskningsservice@dst.dk)
Spørgsmål om data, leverancer, dokumentation mv

IT support Tlf. 39 17 38 00 (servicedesk@dst.dk)
Spørgsmål om logon og tekniske problemer

Julelukket

Forskningsservice holder lukket mellem jul og nytår.

Mere information
Kontakt Forskningsservice på telefon
+45 3917 3130
forskningsservice@dst.dk
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