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Datafortrolighed
Forskeradgang uden mulighed for at kunne hjemsende filer:
Det er nu gjort muligt for en forsker at have adgang til et konkret projekt –
uden at den pågældende forsker kan hjemsende filer. Hvis du, som projektejer, ønsker at visse forskere på dit projekt, ikke skal kunne hjemsende filer
fra forskerserveren, kan du sende en mail til din FSE-kontaktperson med navn
på forskeren, samt den fulde forsker-ident, fx FABC9999.
Ligeledes skal du ved nye forskeroprettelser huske at informere os, hvis forskeren ikke skal kunne hjemsende filer.

Når vi har noteret forsker-identen i vores system, vil det slå igennem den følgende dag.

Datafortrolighed og diskretionering af rækker i datasæt
Tabeller må ikke være for
detaljerede

Yderligere inspiration

Som forsker er det dit ansvar, at den hjemsendte tabel ikke er for detaljeret,
og at det ikke er muligt at genfinde enkelte personer eller virksomheder.
For at bevare anonymiteten er det ikke tilladt at hjemsende filer med meget få
observationer i hver række.
Som yderligere inspiration se:
Diskretionering af rækker i aggregerede datasæt.
Fjernelse af diskretionerede rækker i aggregerede datasæt.
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 enten er data, der ikke offentliggøres statistik på, f.eks. IDA-data, eller er data, som Forskningsservice
har fået via en ekstern leverandør, f.eks. Lægemiddeldata. Opdateringen af
disse registre forventes i 2015 at blive som følger:
•
•
•

IDA-databasen for 2013: November 2015
LPR-data for 2014: Efterår 2015
LMDB for 1. halvår 2015: oktober 2015

Data om uddannelsesinstitutioner
Revision af
datafortrolighedspolitikke
n i Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er i øjeblikket i gang med at revidere sin datafortrolighedspolitik.
Arbejdet løber frem til udgangen af 2015. En del af dette arbejde går ud på at finde
ud af, hvorvidt private uddannelsesinstitutioner fortrolighedsmæssigt skal behandles
på linje med offentlige. Udfaldet kan få indflydelse på, hvorvidt private uddannelsesinstitutionsnumre skal afidentificeres, inden der leveres oplysninger om disse til projekter under forskerordningen.

Institutionsnumre kan
leveres under
forskerordningen

Mens dette arbejde pågår, har Danmarks Statistiks Datafortrolighedsudvalg besluttet,
at data om uddannelsesinstitutioner fortsat kan leveres på forskermaskinerne med
institutionsnavne- eller numre. Dette gælder både offentlige og private uddannelsesinstitutioner.
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Har du spørgsmål omkring institutionsnumre på dit projekt, er du velkommen til at
rette henvendelse til din kontaktperson i Forskningsservice eller ringe på telefon
3917 3130.

Ny statistik om formue og gæld
Formue og Gæld

Danmarks Statistik er ved at opbygge en ny individbaseret statistik om formue og
gæld. De første resultater med helt nye data om danskernes formuer incl. pensioner
blev offentliggjort i juni 2015. Data er indsamlet i samarbejde med Danmarks
Nationalbank og stilles til rådighed via Forskningssevice. Data omfatter i øjeblikket
værdien af pensionsformuer inkl. ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og beregnede tal
for tjenestemandspensionerne i 2014 samt markedsværdien af husstandenes faste
ejendom og biler i perioden 2004-2013.

Yderligere udbygning i
2016

I januar 2016 offentliggøres den samlede formue- og gældsstatistik. Med status pr.
31/12-2014 vil statistikken foruden ovennævnte områder også omfatte indestående i
pengeinstitutter, aktier og obligationer mv., prioritetsgæld, lån i pengeinstitutter og
anden gæld.
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 stillet 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.

Manglende dækning

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

Tilgængelige datasæt i
FSE

På nuværende tidspunkt omfatter publiceringen d. 22. juni 2015 disse datasæt i
Forskningsservice:

Pensionsdata

Pensionsdata – 2014
PENSFORM
PENSUDBL
PENSUDBE
PENSINDB

Pensionsformuer
Pensionsudbetalinger
Pensionsudbetalinger, engangsbeløb
Pensionsindbetalinger

For pensionsindbetalingerne er det pt. endnu ikke muligt direkte at sammenkoble
indbetalingen og formuen på kontonummerniveau, men det vil ske i løbet af efteråret.
For dokumentation henvises til Kvalitetsdeklarationen inkl. notat om variabler:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/formue-oggaeld
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://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/formue-oggaeld.aspx
Tjenestemandsdata

Tjenestemandsdata – 2014
TAS
TAKR

Aktive tjenestemænd i staten
Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner
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TOS*
TOKR*
TPS*
TPKR*

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

*Det er pt. ikke et fyldestgørende antal personer medtaget. Læs mere sidst i teksten.
Formuedata

Formuedata: 2004 - 2013:
FORMEJER
FORMAN
FORMBIL

Formue ejerboliger
Formue andelsboliger
Formue biler

Detaljeret dokumentation af bil- og boligformuen samt kvalitetsdokumentation 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/kvalitetsdeklarationer/husholdnin
gernes-formue-i-fast-ejendom
Variabeldokumentation i
Times

I Times vises der samlet set et udvalg af variabler for disse statistikker:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-for-formue-oggaeld
Desuden henvises til Nyt fra 22. juni/7. juli 2015:
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=24033

Bemærkninger til pensionsformuer (PENSFORM):
Population i
pensionsformuen

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. Skulle der opstå spørgsmål til populationsafgrænsning rettes disse til Bo Møller, BOM@dst.dk.

Fordelingsbeløb

I det offentliggjorte materiale i Statistikbanken er værdien for den enkelte af følgende
variable medtaget én gang:
Andkolbonusblb – andel i kollektivt bonuspotentiale
Andsaebonusblb – andel i særlige bonushensættelser,
Andakkrgublb – andel i akkumuleret værdiregulering
I det indsamlede materiale forekommer værdien flere gange, og det er denne ikke–
korrigerede version, der stilles til rådighed via 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.

Øvrige bemærkninger:
Kommende revision af
tjenestemands- og
pensionsdata

I det nuværende datamateriale er opgørelsen af tjenestemandsdata ikke fyldestgørende. Det er endnu uvist, hvor mange af ikke-pensionerede offentligt ansatte med
optjent kommende tjenestemandspensionsrettighed, som ikke er medtaget. For de
pensionerede tjenestemænd mangler der ca. 23.000 personer.
Forventeligt vil der i den kommende offentliggørelse i januar foreligge en rettet version hvad angår pensionerede tjenestemænd. Der må ligeledes forventes mindre revi4

sioner i pensionsoplysningerne. Er der behov for yderligere information om revisioner rettes spørgsmål til Bo Møller, BOM@dst.dk.

Psykiatriske data 1995-2014
Psykiatridata 1995-2014

Nye forløbsdata

Forskningsservice har nu mulighed for at tilbyde leverance af psykiatriske data for
perioden 1995-2014, uden at der skal søges gennem SSI. Hidtil har de psykiatriske
data været en integreret del af Landspatientregisteret for årene 2006-2007 og for
perioden 2008-2012 kunne vi levere selvstændige psykiatriske datasæt.
Vi har nu fået leveret alle kontakter i psykiatrien som forløbsdata for perioden 19952014. De ligger nu direkte tilgængelige i Forskningsservice

Forsinkelse i Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR)
Forsinkelse af
Arbejdsmarkedsregnskabet
(AMR)

I Nyt fra Forskningsservice 1. kvartal 2015 blev det annonceret, at detaljerede arbejdsmarkedsdata på individniveau (AMR) fra april 2015 ville blive stillet til rådighed
gennem Danmarks Statistiks forskerordning.
For yderligere oplysninger om AMR se Nyt fra Forskningsservice fra 1. kvartal 2015
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Meddelelser.
Data til forskningsbrug forventes nu at blive stillet til rådighed oktober 2015.
Se yderligere information om AMR her:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/arbejdsmarkedsregnskabet

Guide

Der udarbejdes en guide til brugen af AMR i Arbejdsmarkedskontoret. Denne vil først
være tilgængelig i uge 41 og kan rekvireres ved henvendelse til Forskningsservice.

Nu leverance af Dødsårsagsregisteret 1970-2001
Fejl i c_dodsmaade

I juni måned konstaterede vi en fejl i variablen dødsmåde (c_doedsmaade) i ”det
gamle” dødsårsagsregister for perioden 1970-2001. Vi har derfor fået leveret nye
dødsårsager fra Statens Serum Institut for denne periode.

Fejlagtigt værdisæt

Fejlen gik ud på, at variablen c_dodsmaade havde et andet værdisæt end det, der er
offentliggjort på e-sundhed. Den overvejende del af døde i perioden 1971-1991 havde fået koden 0 (nul). Men denne kode er slet ikke en del af værdisættet på esundhed. Derudover havde visse afdøde personer fået koderne 7 og 8, som heller ikke
er en del af værdisættet.
Hvis du har gjort brug af denne variabel i forskningsanalyser er du velkommen til at
rette henvendelse til din kontaktperson i Forskningsservice eller ringe på telefon
3917 3130.
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Fejl i variablen Patienttype (PATTYP) i Sygesikringsregisteret2005-06.
Det har desværre vist sig, at der har været fejl i variablen PATTYP (Patienttype) i Sygesikringsregisteret i årene 2005-2006. En variable Danmarks Statistik ikke selv laver
statistik på.
PATGRP erstatter PATTYP
for perioden 2005-2014

Vi har derfor valgt at tilrette vores SSSY sygesikringsregistre for hele perioden 20052014 og fjerne variablen Patienttype (PATTYP) i samtlige år. Til gengæld er variablen
Patientgruppe (PATGRP) tilføjet. Variablen PATGRP angiver ligesom PATTYP patientens tilhørsforhold til yderne (værdsæt angivet nedenfor). PATGRP er identisk med
den variabel Statens Serum Institut anvender i deres sygesikrings statistik se:
http://www.esundhed.dk/dokumentation/Registre/Sider/Register.aspx?rp:Akronym=SSR&r
p:Visning=2&#P0ccc9e08b38046b3a50060b813d5e1af_2_499iT1

Værdisæt for PATGRP:

00 Egne patienter
01 Egne patienter (grp 1) (læger), patienter o. 25 år (tandlæger)
02 Andres patienter (læger), patienter 18-25 år (tandlæger)
03 Passanter
04 Gruppe 2-sikrede
11 Patienter o. 25
12 Patienter ml. 18-25 år
Hvis du har gjort brug af denne variabel i forskningsanalyser er du velkommen til at
rette henvendelse til din kontaktperson i Forskningsservice eller ringe på telefon
3917 3130.

Nordisk Forskerordning
Nye muligheder for
adgang til data fra
Statistiske Institutioner

Danmarks Statistik besluttede på det nordiske chefstatistikermøde i september 2014
at iværksætte en fællesnordisk forskerordning med de statistiske institutioner i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island og Grønland. Den Nordiske Forskerordning vil
giver mulighed for, under need to know princippet, at tilgå data fra flere nordiske statistiske institutioner samlet under et projekt. I forbindelse med den Nordiske Forskerordning skal der anvendes et særligt projektindstillingsskema, som sikrer, at alle de
formelle krav og oplysninger til projektgodkendelser er opfyldt i samtlige af de nordiske lande.

Adgang via fjernadgang

Adgangen til data vil ske via fjernadgang i enten Danmark, Finland eller Sverige, som
er de nordiske lande der pt. har fjernadgang. Den Nordiske Forskerordning vil i starten fokusere på sociale mikrodata, mens data om sundhed og data om virksomheder
ikke er taget med i første omgang.

Udvikling fremadrettet

Ordningen er foreløbig en decentral ordning, hvor projektgodkendelse, rådgivning og
fakturering stadig vil varetages af de nationale statistik-institutioner. I de nordiske
statistik institutioner vil der i de kommende år være fokus på en mere central ordning
samt fælles nordiske metadata, et projekt som de nordiske lande har fået midler til at
udvikle over de kommende 3 år via NordForsk, og hvor forskere vil blive inddraget.
For yderligere oplysninger kontakt venligst Charlotte Nielsen cln@dst.dk.
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Ny særordning for ministerier
Nye muligheder for
adgang til mikrodata for
departementer og
styrelser

For at departementer og styrelser hurtigt og effektivt kan besvare spørgsmål fra det
politiske system indenfor deres ressortområde, har Danmarks Statistik oprettet en
version af vores velkendte forskerordning, som kaldes: ”Ministerieordningen”. Ministerieordningen stiller mikrodata til rådighed for brugerne på en endnu mere fleksibel måde end tidligere. Derved kan embedsværket bedre imødekomme behovet for
at foretage ad hoc analyser med meget korte tidsfrister. Forhandlingerne om at få
oprettet konkret ministerieordning – herunder afklaringen af databehov og den tekniske løsninger - sker med Forskningsservice, der efter behov inddrager relevante
statistikkontorer i Danmarks Statistik samt vores IT-center.

Pris

Prisen består af en årlig grundpris for administration, licenser og diskplads samt en
pris for dataudtræk. Grundprisen er i 2015 på 99.970 kr. ex. moms, og forventes i
2016 at være på nogenlunde samme niveau. Prisen for dataudtræk følger den generelle prismodel for dataudtræk, der anvendes i Forskningsservice. For yderligere oplysninger kontakt venligst Charlotte Nielsen cln@dst.dk.

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

Filkonvertering

EquiPop, version 1.2.9.0
R, version 3.2.2 (64-bit)
Rstudio Version 0.99.473
Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.305.0406
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.305.0406

GAUSS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615
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SAS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615

SAS2
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615

SPSS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615

SPSS2
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615

STATA1
Statistikprogrammer
Filkonvertering

STATA/MP 14.0 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 14.0 for Windows 64-bit x86-64
Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615

WPS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 13.0.338.0615
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 13.0.338.0615
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Personaletilgang i Forskningsservice
Pr. 1. juli 2015 tiltrådte Rikke Baastrup Nordsborg og pr. 1. august 2015 tiltrådte Anne Birgitte Hjuler Ammari.

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.

IT-support Tlf. 39 17 31 40
Spørgsmål om log-on, servere, IT-problemer mv.

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

Mere information
Kontakt Forskningsservice på telefon
+45 3917 3485
forskningsservice@dst.dk
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