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Upload af filer
Datafiler kan uploades

Under Danmarks Statistiks forskerordning er det muligt at uploade eksterne
filer med data til anvendelse i et eksisterende forskningsprojekt. Det er kun
data-filer, der kan uploades. Programmer, dokumentation mv. sendes som
sædvanligt til den FSE-medarbejder, der er ansvarlig for projektet.

Sikkerhed

Når du uploader filer til et projekt, sendes filerne til en mappe, som kun
Forskningsservice har adgang til, og den ansvarlige FSE-medarbejder får automatisk en mail herom. Når filerne er blevet kontrolleret og anonymiseret,
vil du få besked og dermed også adgang til data på forskningsserveren.
Se Vejledning til upload ad data
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Vejledninger

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
Visse data 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 disse registre forventes i 2016 at blive som følger:
•
•

LPR-data for 2015: Efterår 2016
LMDB for 2. halvår 2015: april/maj 2016

Genleverance af LPR-ulykker 2004-2007
Fejl i forrige leverance

Forskningsservice har fået genleveret LPR-ulykker for årene 2004-2007, idet der var
en fejl i den gamle leverance.

Anden version

Men da de nye LPR-Ulykkesdata er leveret fra en anden version af LPR fra Sundhedsstyrelsen, end de LPR-data for 2004-2007, vi havde i forvejen, så har vi måttet danne
nye grunddata for alle LPR-data for de pågældende år.
Ønsker man derfor, at få leveret eller genleveret LPR-Ulykker for 2004-2007 til et
projekt, hvor der i forvejen findes LPR-data, skal alle LPR-data for disse 4 år køres om.

Betaling

Forskningsservice tager betaling for den tid, der bruges på omkørslen.

Samlet formue- og gældstatistik tilgængelig i Forskningsservice
I nyhedsbrevet 4. kvartal 2015 omtaltes den nye Formue og Gældsstatistik med en
præsentation af de datasæt, der på daværende tidspunkt var tilgængelige i Forskningsservice.
Den 27. januar 2016 blev den samlede Formue og gældsstatistik offentliggjort i Danmarks Statistik. Disse data er nu tilgængelige i forskningsservice.
Nyt register

Formue og Gæld – 2014
FORMGELD - Formue og gæld

Formål og omfang

Formålet med statistikken er at belyse familiernes og personernes formue og gæld.
Statistikken medtager alle de formue- og gældskomponenter, hvor data kan findes på
individniveau. Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om reale aktiver (dvs.
værdien af bolig og anden fast ejendom), finansielle poster, dvs. indestående i
pengeinstitutter,
aktier,
obligationer
mv.,
pensionsformuer
såvel
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arbejdsmarkedspensioner inkl. tjenestemandspensioner som private pensioner,
prioritetsgæld og anden gæld.
Statistikken er etableret med de første data for ultimo 2014 med status pr. 31/122014.
De enkelte formue- og gældskomponenter vil være underopdelt i en række relevante
enkeltposter. Bortset fra pensionsformuerne har de fleste af formue- og gældsposterne tidligere været til rådighed for forskerne, men med den nye statistik vil en række
nye detaljer blive tilgængelige. Helt nye tal om lån til betaling af ejendomsskatter og
gæld i boligen i forbindelse med ydelsen af boligsikring, vil også indgå. Formue- og
gældsposter vedrørende interessentskaber og kommanditselskaber indgår som noget
nyt.
Manglende dækning

Statistikken vil dog stadig ikke være fuldt dækkende, da datakilder ikke er tilgængelige på bl.a. følgende områder: Kontanter, indbo, kunst, fly og lystbåde, unoterede
aktier, børneopsparingskonti, helt private gældsposter og sorte formuer.

Tilgængelige datasæt i Forskningsservice pt.
Publiceringen af formue- og gældsstatistikken d. 27. januar 2016 betyder at følgende
datasæt og dokumentation er tilrådighed i Forskningsservice:
Formue og gældsdata

Formue og Gæld – 2014
FORMGELD

Formue og gæld

For dokumentation henvises til statistikdokumentationen inkl. notat om variabler:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/formueog-gaeld
Desuden findes information på emnesiden:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/formue-og-gaeld
Se under mere introduktion >> Familiefordelt formue og gæld
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/formue-og-gaeld/familiefordelt-formue-oggaeld

Formuedata: 2004 - 2014:
FORMEJER
FORMAN
FORMBIL

Formue ejerboliger
Formue andelsboliger
Formue biler

Detaljeret dokumentation af bil- og boligformuen samt statistikdokumentationen
findes her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/formue-og-gaeld/fast-ejendom?tab=dok
og her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/husholdni
ngernes-formue-i-fast-ejendom
Pensionsdata

Pensionsdata – 2014
PENSFORM
PENSUDBL
PENSUDBE
PENSINDB

Pensionsformuer
Pensionsudbetalinger
Pensionsudbetalinger, engangsbeløb
Pensionsindbetalinger
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For pensionsindbetalingerne er det pt. endnu ikke muligt direkte at sammenkoble
indbetalingen og formuen på kontonummerniveau. Det arbejdes der frem i mod til
den kommende offentliggørelse 18. januar 2017.
For dokumentation henvises til statistikdokumentationen inkl. notat om variabler:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/formueog-gaeld
Desuden findes information på emnesiden:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/formue-og-gaeld/pension?tab=dok
En mere omfattende beskrivelse af statistikken og dens variabler findes i notatet ”Dokumentation af formuestatistikken: Pension” og kan findes på emnesiden:
http://dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/formue-oggaeld/indhold
Notatet er opdateret i forbindelse med offentliggørelsen
Tjenestemandsdata

Tjenestemandsdata – 2014
TAS
TAKR
TOS*
TOKR*
TPS
TPKR

Aktive tjenestemænd i staten
Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner
Opsatte tjenestemandspensioner staten
Opsatte tjenestemandspensioner kommuner og regioner
Pensionerede tjenestemænd i staten
Pensionerede tjenestemænd i kommuner og regioner

* Det er ikke et fyldestgørende antal personer medtaget i 2014. Læs mere under bemærkninger
i øvrigt og i Dokumentation af formuestatistikken: Pension”, bl.a. s. 12 og 22.

Variabeldokumentation i Times
I Times viser der samlet set et udvalg variabler for disse statistikker:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-for-formue-oggaeld
Nyt

Desuden henvises til Nyt fra 27. januar 2016:
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=24034
Samt Nyt fra 22. juni/7. juli 2015:
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=24033

Bemærkninger til pensionsformuer (PENSFORM):
Population i
pensionsformuen

Fordelingsbeløb

Alle personer er medtaget i versionen hos Forskningsservice, og antallet af personer
adskiller sig derfor fra Statistikbanken med ca. 50.000 personer. Det er hovedsageligt
enlige og indvandrede i løbet af året. Ved spørgsmål til populationsafgrænsning rettes
disse til Bo Møller, BOM@dst.dk.
Andkolbonusblb – andel i kollektivt bonuspotentiale
Andsaebonusblb – andel i særlige bonushensættelser,
Andakkrgublb – andel i akkumuleret værdiregulering
I det offentliggjorte materiale i Statistikbanken er værdien for den enkelte ovenstående variabel medtaget én gang. I det det indsamlede materiale forekommer værdien
flere gange, og det er denne ikke–korrigerede version, der stilles til rådighed via
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Forskningsservice. Det er muligt ud fra dokumentationen af pensionsformuer (se link
ovenfor) at frembringe værdierne fra de offentliggjorte tal. Er der behov for yderligere information om behandlingen af fordelingsbeløbende, rettes spørgsmål til Bo Møller, BOM@dst.dk.

Bemærkninger i øvrigt
Tjenestemandspensioner 2014
Revision af pensionerede
tjenestemand

I forhold til første offentliggørelse er de manglende pensionerede tjenestemænd på
ca. 23.000 personer nu medtaget. Der er blandt andet sket en omklassificering af
opsatte tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd.

Revision af opsatte
tjenestemandspensioner

Opgørelsen af ikke-pensionerede offentligt ansatte med optjent kommende tjenestemandspensionsrettighed (opsatte tjenestemandspensioner) er på trods af førnævnte
omklassificering fortsat ikke fyldestgørende i 2014. Undersøgelser viser, at det ikke er
muligt at indsamle de manglende oplysninger for 2014, hvorfor den offentliggjorte
værdi ikke vil blive korrigeret yderligere. Der er iværksat initiativer med henblik på at
få et bedre mål for opsatte tjenestemandspensioner i 2015.
Er der behov for yderligere information om revisioner af tjenestemandspensioner
rettes spørgsmål til Ida Sophie Plum, ITP@dst.dk.

Manglende familier i registeret Formue og Gæld (FORMBIL2003-2013)
Manglende familier i
FORMBIL2004-2013

Det har desværre vist sig, at der manglede familier i registret FORMBIL for årene
2004-2013. FORMBIL var således kun dannet for familier, som er boligejere, og ikke
for alle familier. Sammenholdt man den totale bilformue i FORMBIL med Statistikbankens tal (som korrekt er kørt for alle familier, ikke kun boligejere), fik man tidligere, at den samlede og gennemsnitlige bilformue i FORMBIL er for lille.
Registeret er nu blevet opdateret så de manglende familier er tilføjet. Den samlede
bilformue stemmer nu overens med statistikbankens tal.
Det vides ikke pt. hvornår 2014 kan opdateres.

Kommende offentliggørelser for Formue og Gæld
Fremadrettet offentliggøres data for formue og gæld to gange årligt. Som hovedregel
offentliggøres en foreløbig version af pensionsformuen eksklusiv tjenestemandspensioner (PENSFORM) i juli. I januar 2017 offentliggøres den samlende formue og gæld
med data for 2015.
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Data om forskning, udvikling og innovation
Danmarks Statistik har en række spørgeskemabaserede data, som fra forskellige vinkler belyser forskning, udvikling og innovationsindsatsen i Danmark. Dette data stilles
til rådighed under forskerordningen.

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet
Erhvervslivet

Data er baseret på en årlig indsamling af en lang række variable fra ca. 5.000
virksomheder. Blandt de oplysninger, der indsamles kan nævnes økonomiske og
kvantitative nøgletal, fx udgifter til egen FoU og købt FoU, finansieringskilder til FoU,
udgifter til innovation ekskl. FoU, årsværk og personale til FoU, fordeling af FoU på
produkttyper og forskningsområder. Desuden indsamles en række kvalitative
variable, fx om innovationstyper (produkt-, proces-, organisatorisk og
markedsføringsinnovation), FoU- og innovationssamarbejde med eksterne partnere,
målsætninger med innovation etc. Data er tilgængelige til forskningsbrug fra 20012014 samt for enkelte år i perioden 1993-1999. De centrale variable er tilgængelige i
alle år, og det gælder i særdeleshed for 2007 og frem, hvor Danmarks Statistik har
stået for dataindsamlingen, og hvor de ca. 100 mest anvendte variabler nu er
tilgængelige i standardiseret form.

Dokumentation

Se www.dst.dk/fui, hvor der findes spørgeskemaer, tabelsamlinger og offentliggjorte
resultater.

Innovation med miljøgevinst
Erhvervslivet: Innovation
med miljømæssige
gevinster

For året 2014 har Danmarks Statistik på frivillig basis indsamlet oplysninger om
innovation med miljømæssige gevinster fra 2.000 innovative virksomheder. De
indsamlede data er kvalitative og omhandler hvilke typer af miljømæssige gevinster,
der er opnået, hhv. i virksomheden eller hos slutbrugeren, hvilke faktorer, der har
haft betydning for beslutninger om miljørelateret innovation, samt om virksomheden
har procedurer til at identificere og reducere virksomhedens miljømæssige
indvirkning. Tilsvarende data er indsamlet af andre EU-lande, og internationalt
sammenlignelige data ventes offentliggjort af EU’s statistiske kontor, Eurostat, i
efteråret 2016.

Dokumentation

Se undersøgelsens spørgsmål i spørgeskemaet til Forskning, udvikling og innovation i
erhvervslivet 2014 på www.dst.dk/fui

Innovation i den offentlige sektor
Offentlig sektor

I 2014 indsamlede Danmarks Statistik, på vegne af Center for Offentlig Innovation,
data fra offentlige arbejdssteder med det formål at belyse innovation i den offentlige
sektor. Datamaterialet er baseret på frivillig indsamling af oplysninger fra en
stikprøve på 3.568 offentlige arbejdssteder på statsligt, regionalt og kommunalt
niveau, med tre eller flere ansatte. Datamaterialet består overvejende af kvalitative
variable, og indeholder bl.a. oplysninger om hvilke typer af innovation, der havde
fundet sted, om arbejdsstedet var den første til at udvikle innovationen, eller om den
var inspireret af/kopieret fra andre, hvem der igangsatte innovationen mv.
Datamaterialet foreligger på arbejdsstedsniveau, og kan som sådan kobles til andre
statistikker og registre på dette niveau.

Dokumentation
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På Center for Offentlig Innovations hjemmeside findes flere oplysninger og analyser
baseret på datamaterialet. Se mere her:
www.coi.dk/innovationsbarometer
Hovedresultater af undersøgelsen kan desuden findes på Danmarks Statistiks
hjemmeside her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=23360

Ændringer i indkomstregistrene i FSE-grunddata som følge
af revisionen af indkomstdata 2013

Indkomststatistikken blev revideret i forbindelse med udgivelsen af indkomsterne for
2013, som blev udgivet 16. december 2014. Revisionen af indkomststatistikken er
delvist foretaget som følge af revisionen af nationalregnskabet i september 2014.
Niveauet for lejeværdi af egen bolig falder, og ligesom i nationalregnskabet betragtes
kirkeskat ikke længere som en skat, men som et frivilligt bidrag.
Herudover foretages en række andre ændringer i statistikken. Virksomhedsrenter
flyttes fra renteindtægter og udgifter til overskud af selvstændig virksomhed og grøn
check inkluderes i overførslerne.
Formidlingsmæssigt udskilles honorarerne fra overskud af selvstændig virksomhed,
private pensioner udskilles fra de øvrige overførsler, og inddelingen af befolkningen i
socioøkonomiske grupper justeres.
Ændringerne beskrives mere detaljeret i notat om revisionen af indkomststatistikken
samt kvalitetsdeklarationen – se følgende link;
Notat om revision af
indkomststatistikken

NYT nr. 643

Yderligere kan der læses om selve revisionen af indkomststatistikken 2013 på dette
link;
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/indkomster/personindkomster?tab=dok
Nyt’en
fra
december
2014
http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18971

kan

findes

her:

Ovenstående revision forårsager følgende ændringer i opbygningen af grunddata for
indkomstregistrene.
Nu

I dag forefindes følgende registre der indeholder indkomstdata, som vil blive påvirket
af ændringerne;
•
•
•
•
•
•

Fremover

INDH – Indkomst Højkvalitet
INDK - Indkomster
INDX – Indkomstregister til brug for dannelsen af HKD-graf/tabel
AKM - Arbejdsklassifikationsmodulet
INPI - Pensionsindbetalinger
INHP - Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger

Fremover vil der kun forefindes følgende registre
•
•
•
•

IND - Indkomst
AKM - Arbejdsklassifikationsmodulet
INPI - Pensionsindbetalinger
INHP - Afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger
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•

INUF -§48E Indkomster

Alle variabler som mere korrekt skal forefindes i henholdsvis AKM, INPI, INHP og
INUF er fremover ikke indeholdt i IND men retmæssigt medtaget i et af de nævnte
registre.

Dannelse af IND – et samlet indkomstregister
IND – et nyt
indkomstregister

I 2015 blev der dannet et nyt indkomstregister – IND - Indkomst – som indeholder de
variabler, der blev dannet i forbindelse med revisionen af indkomststatistikken.

IND - definitioner

IND er revideret i Forskningsservice og indeholder nu både de gamle indkomstdefinitioner fra INDK og INDH samt de nye indkomstdefinitioner.

Nye definitioner tilbage i
tid

De nye definitioner er kørt tilbage til og med 1987. Det er kun muligt at køre data
tilbage til dette år grundet skattereformen i 1987.
På baggrund af den nye tidsserie samt henholdsvis INDH og INDK er der dannet en ny
IND, som indeholder indkomstvariabler for årene 1980 og frem.
•
•
•

Alle variabler fra den nye tidsserie er med i IND
Alle variabler som ikke retmæssigt forefindes i INHP, INPI og AKM er medtaget fra INDH.
Fra INDK er kun medtaget de variabler der forekommer i IND

Ovenstående betyder, at dannelsen af IND er prioriteret ud fra følgende:
• De nye tidsserier danner grundlaget for IND
• Supplerende variabler fra INDH er medtaget, hvis de ikke allerede optræder i
det nye IND-grundlag
• Supplerende variabler fra INDK er medtaget, hvis de optræder i det nye INDgrundlag eller i de variabler, der er medtaget fra INDH

Population i IND

Populationen i IND er alle skattepligtige personer defineret af SKAT for årene 19872014 samt befolkningen pr. 31/12. Skattepligtige personer har ikke nødvendigvis
været i Danmark pr. 31/12 i året.
Populationen i IND er større end den tidligere population i INDH/INDK.
For de variabler, der ikke kommer fra den nye tidsserie, men er medtaget fra
INDH/INDK, kan færre rekords forekomme, og missings kan derfor optræde. Dette vil
være mere markant for de tidligste år i IND. Dette skyldes, at populationen for disse
variabler består af skattepligtige personer og befolkningen for personer over 14 år
pr. 31/12.

Population i udgivelser

For at genskabe populationen i udgivelser, skal det betinges, at alder_ult_indk>14
and omfang=1.

Omfang

Variablen omfang kan som altid anvendes til at danne den skattepligtige population,
hvis man ønsker dette. Variablen er ført tilbage fra og med 1987.

Variabler i IND

I 2013 er der dannet helt nye variabler og der er ændret i de nuværende. Dette har
betydning for navngivningen, men denne er desværre ikke helt konsekvent. De ændrede variable har hovedsageligt fået et efterfølgende postfix _13, mens nye variabler
enten er dannet med et helt nyt navn eller med postfixet _13.
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Dokumentation af IND
TIMES

De
nye
variabler
er
dokumenteret
på
DST’s
hjemmeside;
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/personindkomst

Statistikdokumentation

Statistikdokumentation for Indkomststatistikken findes på dette link:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/indkomstst
atistik

Statistikbank
Statistikbank

I statistikbanken foreligger kun de nye indkomstdefinitioner – se;
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selecttable/omrade0.asp?SubjectCode=
04&PLanguage=0&ShowNews=OFF
Foretages sammenligninger med statistikbanken skal man være klar over at de indkomstdata der offentliggøres på er på populationen: omfang =1 og alder>14 år.
(omfang=1 lig Fuldt skattepligtig og har bopæl både primo og ultimo året)

Øvrige indkomstregistre
AKM

Population i AKM

Population i udgivelser

Registret AKM påvirkes ligeledes af indkomstrevisionen, idet der er dannet en nyt
tidsserie tilbage fra og med 1991.
•
•
•

Population i AKM i perioden 1976 til 1979 kommer fra det oprindelige AKM.
For årene 1980-1990 er populationen taget fra INDK
For årene 1991-2014 er populationen taget fra den nye tidsserie og identisk
med IND

For at genskabe populationen i udgivelser, skal det betinges, at alder_ult_indk>14
and omfang=1.
AKM består af årsfiler. Forefindes nu fra 1976 – 2014, og opdateres årligt fremadrettet.

INPI

INPI består af årsfiler, og opdateres fremadrettet. Indeholder alle variabler vedrørende pensionsindbetalinger, hvoraf enkelte tidligere fandtes i INDK.

INHP

INHP består af årsfiler, og opdateres fremadrettet. Indeholder alle variabler vedrørende afgiftspligtige hævede pensioner og udbetalinger, hvoraf enkelte tidligere fandtes i INDK.

INUF

INUF består af årsfiler, og opdateres fremadrettet. Indeholder alle variabler vedrørende §48E indkomster, hvoraf enkelte i enkelte år fejlagtigt fandtes i INDK. Bemærk
at INUF er en særligt afgrænset population.

INDX

INDX slettes fra grunddata. Eksisterede som grundlag for dannelse af tabeller og graf
i Højkvalitetsdokumentationen.

INDK

INDK slettes fra grunddata.

INDH

INDH slettes fra grunddata.
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Manglende personnumre i registeret ”Fravær ansættelsesforhold” i 2014 (FRAN2014)
Manglende PNR i
FRAN2014

Det har desværre vist sig, at der manglede personnumre for et stort antal observationer i registeret FRAN2014.
Registeret er nu blevet opdateret, så de manglende personnumre er tilføjet.
Hvis du har anvendt dette registerår, er du velkommen til at rette henvendelse til din
kontaktperson i Forskningsservice eller ringe på telefon 39173130.

Ændringer i hardware og software på DST’s forskermaskiner
Den fulde liste over hardware og software på DST’s Forskermaskiner findes i
dokumentet:
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 Nyt for Forskningsservice:
Ud over de faste programpakker til GAUSS, SAS, WPS, SPSS og STATA
har vi også en såkaldt DIVERSE-server, hvor vi som en særlig ydelse
stiller forskellige programmer til rådighed for forskerne.

DIVERSE
Statistikprogrammer

Tekstbehandling
Filkonvertering

R, version 3.2.0 (64-bit) er fjernet
R, version 3.2.2 (64-bit) er fjernet
R, version 3.2.3 (64-bit) er tilføjet
Rstudio Version 0.99.491

Tinn-R, version 4.0.3.5

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

GAUSS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109
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SAS1
Statistikprogrammer

Filkonvertering

SAS 9.4, TS1M3 64-bit
---Base SAS software
---SAS/STAT 14.1
---SAS/GRAPH
---SAS/Secure 168-bit
---SAS/Secure Windows
---SAS Workspace Server for Local Access
---High Performance Suite
Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

SAS2
Statistikprogrammer

Filkonvertering

SAS 9.4, TS1M3 64-bit
---Base SAS software
---SAS/STAT 14.1
---SAS/GRAPH
---SAS/Secure 168-bit
---SAS/Secure Windows
---SAS Workspace Server for Local Access
---High Performance Suite
Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

SPSS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

SPSS2
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

STATA1
Statistikprogrammer
Filkonvertering

STATA/MP 14.1 for Windows 64-bit x86-64
Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615

STATA2
Statistikprogrammer
Filkonvertering

STATA/MP 14.1 for Windows 64-bit x86-64
Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
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Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

WPS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.1.377.1109
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.1.377.1109

Personaletil- og afgang i Forskningsservice
Pr. 1. december 2015 tiltrådte Rasmus Tølbøll Sørensen og Christian Gormsen Schmidt.
Pr. 1. marts fratrådte Charlotte Nielsen og Flovin Eidesgaard og pr. 1. april
fratrådte Georg Paludan-Müller.

Telefontider i Forskningsservice
Telefontid fremover

Telefoniske henvendelser skal som hovedregel adresseres til din kontaktperson i Forskningsservice. Alternativt er du velkommen til at kontakte os på
følgende telefonnumre, der dagligt vil være åbne mandag til fredag kl 10-15.
Uden for denne tidsperiode vil du i nogle tilfælde få en automatisk telefonbesked.

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

Forskerprojekter Tlf. 39 17 31 30
Spørgsmål om data, leverancer, dokumentation mv

IT support Tlf. 39 17 38 00
Spørgsmål om login og tekniske problemer

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