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Ændringer i Danmarks Statistiks mikrodataordninger som
følge af GDPR
Ændringer som følge af
GDPR

Hvem er dataansvarlig

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) har fået anvendelse den 25. maj 2018.
I den forbindelse vil vi gøre vores kunder opmærksomme på et par mindre,
men dog væsentlige ændringer for mikrodataordningerne (Forskerordning,
Ministerieordning og Lovmodel) i Danmarks Statistik.
Danmarks Statistik (databehandleren) er i skrivende stund ved at indgå nye
databehandleraftaler, der tager højde for den ændrede lovgivning, med alle
institutioner (de dataansvarlige), som er autoriseret til at bruge data under
Danmarks Statistiks mikrodataordninger.
Vi vil i den forbindelse fremhæve at dataansvaret skal være placeret hos den
autoriserede institution, der ønsker at oprette og eje et projekt under vores
mikrodataordning. I tilfælde hvor flere institutioner har delt dataansvar, bedes dataansvarsrollen afklares mellem parterne forud for, at Danmarks Statistik kontaktes. Enkeltpersoner godkendes ikke som projektejere under Danmarks Statistiks mikrodataordninger.

Nye projektindstillinger

Den nye lovgivning har også medført et par ændringer til vores projektindstillinger.
Fremover skal projektindstillinger underskrives af både dataansvarlige
og af Danmarks Statistik. Dataansvarlig bekræfter dermed, at den konkrete
behandling er lovlig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 i
hele projektets levetid. Med andre ord, skal dataansvarlig have hjemmel for
alle data, som der bliver lagt på projektet i hele projektets levetid.
Indstillingen skal først underskrives af den dataansvarlige, når Danmarks
Statistik har forhåndsgodkendt den endelige indstilling. Underskriver skal
være en person, som er ansat på den autoriserede dataansvarlige institution.
Dette fremgår af den nye indstillingsskabelon som findes på vores hjemmeside:
https://www.dst.dk/-/media/Kontorer/13-Forskning-ogMetode/Indstilling_eksempel_maj2018.docx?la=da
Skabelonen skal anvendes, uanset om der ønskes oprettet et helt nyt projekt,
eller om et eksisterende projekt skal have godkendt en større dataudvidelse.
Eksisterende projekter, som alene ønsker at modtage opdateringer af data
(registerår), der allerede er godkendt til projektet, behøver ikke indsende en
ny indstilling.

Tilsynspligt via
revisionserklæring

Fremadrettet vil Danmarks Statistik årligt indhente en revisionserklæring fra
en uafhængig tredjepart angående databehandlerens overholdelse af kravene
i Databeskyttelsesforordningen. Uddrag af Revisionserklæringen bliver tilgængelig i sensommeren på Danmarks Statistiks hjemmeside, og vil kunne
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opfylde dataansvarliges tilsynspligt. Revisionserklæringen kan i sin helhed
rekvireres efter behov.
Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til projektets kontaktperson i Forskningsservice, eller til
Specialkonsulent Solveig Vibe-Petersen (svp@dst.dk).

Nye regler for private kunders benyttelse af virksomhedsdata på projekter i Forskningsservice
Brug af konsulentfirmaer

En række autoriserede institutter (fx ministerier) anvender autoriserede private konsulentfirmaer til at fortage registeranalyser i Forskningsservice. I
nogle tilfælde kan dette også omfatte analyser af virksomhedsdata.
De autoriserede konsulentvirksomheder kan som dataansvarlige ikke få adgang til mikrodata, der indeholder virksomhedsdata. Men de kan få dispensation for adgang til virksomhedsdata på et projekt, hvor det autoriserede institut (fx ministerier) er dataansvarlig og dermed projektejer.
Denne nye regel for autoriserede private konsulentfirmaers benyttelse af virksomhedsdata sikrer, at den dataansvarlige få indsigt i, og kontrol over, hvad
de private konsulentfirmaer bruger virksomhedsdata til. De autoriserede institutter skal derfor fremover bibeholde dataansvaret og dermed eje disse
projekter med virksomhedsdata. De autoriserede private konsulentfirmaer kan
med andre ord ikke længere selv eje projekter med virksomhedsdata.
De dataansvarlige autoriserede institutter skal, som tidligere, forsat søge dispensation hos Rigsstatistikeren, for at et privat konsulentfirma kan få adgang
til virksomhedsdata på de pågældende projekter.
Projekter, der allerede er godkendt af Forskningsservice, berøres ikke, men
nye projekter er omfattet af de nye regler.

Prisændringer i Danmarks Statistiks Forskningsservice
Prisændringer

Timetaksterne for
offentlige i 2018

Prisændringerne træder i kraft pr 1. maj 2018 for offentlige autoriserede institutioner og pr. 1. juli 2018 for private autoriserede institutioner. Tilbud afgivet før, og kontrakter indgået før hhv. den 1. maj for offentlige institutioner
og 1. juli for private institutioner, afregnes efter de gamle regler og den gamle
timetakst.
Timetaksten for offentlige autoriserede institutioner stiger fra kr. 1.050 til kr.
1.150 ex. moms.
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Timetaksterne for private i
2018

Gratis rådgivning
bortfalder

Timetaksten for private institutioner stiger fra kr. 1.650 til kr. 1.749 ex. moms
pr. 1. juli 2018. Den højere timetakst for private skyldes at rammeaftalen med
Styrelsen for Forskning og Uddannelse alene giver tilskud til projekter hos
offentlige brugere.
Al gratis rådgivning til offentlige autoriserede institutioner, som tidligere er
blevet finansieret af rammeaftalen bortfalder helt.

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: juni 2018

Rettelser i befolkningsregisteret BEF
Fejl i seneste_indvandring

Befolkningregisteret BEF er kørt om for perioden 2004-2016. Omkørslen
skyldes, at variablen SENESTE_INDVANDRING ved en fejl er blevet forvekslet
med variablen VAN_VTIL, og således er leveret med forkert indhold. Fejlen er
nu rettet, så indholdet i SENESTE_INDVANDRING svarer til beskrivelsen i
dokumentationen.
Link til dokumentation

Opdatering af data

Anbefaling

Ønsker man at få genleveret data fra befolkningsregistret, bedes man rette
henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel
kan ske uden betaling.
Vi anbefaler særligt forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter befolkningsregistret at rette henvendelse til deres kontaktperson i forskningsservice for at igangsætte omkørslen af befolkningsregistret.
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To nye registre til normeringsstatistik på daginstitutionsområdet.
To nye registre

BOERNFB & BOERNFP

I forbindelse med et øget ønske om at forbedre mulighederne for at lave normeringsstatistisk, har området gennemgået en omfattende sanering, som
afspejles i Forskningsservices grunddata om emnet. Det hidtidige daginstitutionsregister (DAGI), opdateres ikke længere, men er stadig tilgængeligt i
grunddata. Der er introduceret to nye registre, som er de nye registre, der skal
efterfølger daginstitutionsregistret:
•

BOERNFB - Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn)

•

BOERNFP - Børnepasning 0-5 årige (Ansat personale)

BOERNFB og BOERNFP er registre af typen statusperiode. Registrene er en
helårstælling af henholdsvis børn og personale i pasningsordninger for børn i
førskolealderen(0-5 årige). Formålet med opgørelsen er at belyse forholdet
mellem børn og personale, altså en normeringsstatistik. BOERNFB og BOERNFP indeholder kun oplysninger om driftskommunetilhørsforhold og ikke
oplysning om børns og personales tilknytning til institutioner. Se mere information her:
•
•

Opdatering af data

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumenta
tion/boernepasning
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/boernepasning

Ønsker man at få opdateret daginstitutionsdata med de nye registre BOERNFB og BOERNFP, bedes man rette henvendelse til projektets kontaktperson i
Forskningsservice, hvorefter en opdatering kan ske mod betaling.

Rettelse i Daginstitutionsregisteret
Retningsfejl

I daginstitutionsregistret er der sket en rettelse i registreringen af institutionsnumre for dagplejemødre. I praksis er grunddata ændret således, at institutionsnumre for dagplejemødre sættes til missing, eftersom institutionsnumrene bliver for personfølsomme. Det er dog stadig muligt at identificere dagplejemødre ved benyttelse af variablen YDELSE.

Omkørsel 2005-2007

Rettelsen vedrører årene 2005-2007, da de resterende år i Daginstitutionsregisteret allerede har institutionsnumre for dagplejemødre sat til missing.

Opdatering af data

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

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter Daginstitutionsregisteret at rette
henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte
omkørslen af daginstitutionsregisteret.
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Fertilitetsdatabasen tilgængelig i ny version
Ny version af
fertilitetsdatabasen

En ny version af fertilitetsdatabasen er tilgængelig. Den nye version af fertilitetsdatabasen består af tre registre:

•
•
•

FTBARN Fertilitet – børn
FTFORAEL Fertilitet – forælder
FTNAEVN Fertilitet - Nævner

For en mere detaljeret beskrivelse af fertilitetsdatabasen og de enkelte variable henvises til dokumentationen på vores hjemmeside:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/fertilitetsdatabasen
FTBARN

FTBARN er et hændelsesregister. Filen indeholder alle personer (børn), som
har henvisning til minimum en forælder enten fra CPR eller fra det Medicinske Fødselsregister. Dødfødte børn af mødre bosiddende i Danmark indgår fra
1973 og frem. Børnefilen indeholder oplysninger om fødselsregistreringssted,
henvisninger til de først registrerede forældre og til evt. senere adoptivforældre. Desuden findes nøgle til det Medicinske Fødselsregister, hvor fx. fødselsvægt, fødselslængde og en lang række oplysninger om fødslen forefindes for
børn født i Danmark siden 1973.

FTFORAEL

I FTFORAEL er det muligt at se forældrenes pariteter samt afstand mellem
deres børn. Data rummer alle de personer, der står i far1 eller mor1 i FTBARN
med en record for hvert barn_id, de er far eller mor til. Variablen Mor_far
angiver om personen står som far eller mor til barnet.

FTNAEVN

Naevnerfilen indeholder alle personer, der har været bosat i Danmark en 1.
januar siden 1973 eller har født et barn i Danmark i året. Nævnerfilen kan
bruges til at afgrænse en given forældrepopulation. For hver person, der har
været bosat i Danmark en 1. januar primo året eller ultimo året, er der beregnet hvor mange dage, personen har været bosat i landet med primo-alderen
og ultimo-alderen. For hver person, der er født efter 1956 og er fyldt 20 år, er
der beregnet en den andel af deres fertile liv, de har været bosat i Danmark.

Tidligere version

Den tidligere version af fertilitetsdatabasen bestående af FTDB - Fertilitetsdatabasen børn, FTDK - Fertilitetsdatabasen paritetsfil kvinder og FTDM - Fertilitetsdatabasen paritetsfil mænd, opdateres ikke længere, men er forsat tilgængelig i grunddata.

Manglende forældre
relationer

I den nyeste version af fertilitetsdatabasen er alle børn desværre ikke kommet
med. Børn, som først har fået registret forældre i CPR efter 1. august 2016,
dvs. hovedsageligt ny-indvandrede børn eller forældre, er ikke kommet med.
Alle børn født i Danmark er derimod kommet med.
En ny version af fertilitetsdatabasen2016 eller alternativt fertilitetsdatabasen2017 forventes klar i slutningen af juli 2018.
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Ny leverance af Medicinsk Fødselsregister, MFR
Ny MFR1997-2016

Det Medicinske Fødselsregister, MFR, som leveres af Sundhedsdatastyrelsen
til Danmarks Statistik, er ændret for årene 1997 og frem i forhold til tidligere
leverancer.

Satellit-tabeller

Nu leveres MFR1997-2016 som årsfiler, i stedet for som tidligere én forløbsfil,
og registeret er nu opdelt i flere satellit-tabeller, som hver indeholder en SKSkode om det pågældende indgreb i forbindelse med fødslen.
Hvilke tabeller, der er tale om, kan ses på register- og variabeloversigten:
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Register_Variabelo
versigter

Opdatering af data

Ønsker man at få genleveret data fra MFR-registret bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske
mod betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter MFR-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen af
MFR-registret.

SYAM – Sygehusbenyttelse ambulant. Rettet RECNUM
SYAM – fejlrettet for 20062015

Sygehusbenyttelsen – ambulante er blevet fejlrettet i registerårene 20062015. Fejlretningen skyldes, at variablen RECNUM har ligget ukorrekt i registret. Dette er nu rettes således, at variablen bliver korrekt for årene 20062015.

Genlevering uden
beregning

Ønsker man at få genleveret data fra SYAM2006-2015, bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice. Genlevering sker uden
betaling.

To nye registre med kvindekrisecentre
To nye registre

I april 2018 blev to nye registre med kvindekrisecentre tilgængeligt i Forskningsservice. Det omhandler kvinder og børn, der har været indskrevet på
kvindekrisecenter fra d. 1.1.2017. Registrene hedder:
•
•

KKCOPH: Kvindekrisecentre - ophold
KKCOPHB: kvindekrisecentre – ophold - barn

Tidsperioden for de nye registre er 2017 og vil fremover blive opdateret årligt.
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Formålet er at bringe information om kvinder på kvindekrisecentre, som har
været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan evt. have medbragt børn.
De nye registre indeholder oplysninger om kvindens alder, barnets køn og
alder, antal børn, som er medbragt, kvindens bopælskommune før det første
ophold fandt sted, opholdets varighed og journalnummer for kvindekrisecentret. Den enkelte kvinde og evt. børn kan have flere ophold i løbet af året.
Pålidelighed

Ca. 10 pct. af kvinderne er på anonymt ophold, og er derfor indberettet anonymt, hvilket giver en usikkerhed. Således kan det være usikkert, om den
samme kvinde er opgjort flere gange, men med forskellig ident. Fremover
forventes andelen på anonymt ophold at være 6-7 pct..

Forbedret opgørelse af Opholdsgrundlag
Forbedret opgørelse af
vandringer

Opholdsgrundlagstabellerne OPHG, OPHGIN og OPHGST er kørt om for perioden 1997/1995 til 2015. Omkørslen skyldes, at metoden til opgørelse af
vandringer er blevet forbedret, hvilket har betydning for opgørelsen af personers opholdsgrundlag. Derudover er imputeringerne i opgørelserne ændret
således, at det fra 2010 og frem er muligt at fordele familiesammenførte på
referenceperson. Det betyder, at man nu fra 2010 og frem fx kan afgrænse
familiesammenførte til flygtninge.
Se mere information her:

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkval
itetsvariable/opholdsgrundlag
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/as
ylansoegninger-og-opholdstilladelser

Opdatering af data

Anbefaling

Ønsker man at få genleveret data fra opholdsgrundlagstabellerne bedes man
rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.
Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter opholdsgrundlagstabellerne at
rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen af opholdsgrundlagstabellerne.

Specialundervisning – Flere oplysninger om modtageklasser
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Bedre dækning af
modtageklasseelever

I registeret over specialundervisning – UDSP – var der ikke registreret nogle
oplysninger om modtageklasseelever i 2016. Dette er der nu rettet op på, således at disse elever nu er medtaget i registeret.

Opdatering af data

Ønsker man at få genleveret data fra UDSP-registeret, bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan
ske uden betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter UDSP-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af UDSP-registret.

Rettelse i kriminalitetsregisteret for ofre, KROF
Fejl i BOPIKOM

På grund af fejl i variablen BOPIKOM er registeret over ofre i kriminalitetsregisteret, KROF, kørt om for perioden 2005-2011.

Opdatering af data

Ønsker man at få genleveret data fra KROF-registret bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske
uden betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter KROF-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af KROF-registret.

Omkørsel og opdatering af IDA-registrene
IDA-registrene opdateret

Arbejdsmarkedsdelen af IDA-registrene er blevet opdateret for 2014-2016 og
kørt om for 2008-2013. Det drejer sig om registrene:
IDAN - IDA ansættelser, IDAP - IDA persondata, IDAS - IDA arbejdssteder
Omkørslen skyldes overgangen til e-Indkomst som indberetningssystem for
arbejdsmarkedsregistrene. IDAN og IDAS 2007 er også blevet kørt om, men er
stadig baseret på oplysningssedler.

Nye variable

STILL-variablene er erstattet af SOC_STATUS_KODE. Lønvariable videreføres
som ”smalt lønbeløb”, og der er dannet nye variable med ”bredt lønbeløb”.
Ledighedsvariablene videreføres som ”nettoledighed” og der er samtidig dannet nye med bruttoledighed.

Ændringer i IDAN20072015 og IDAS2008

Efter klarmelding af IDA er der konstateret ca. 200.000 for få hovedjobs i
IDAN for årene 2007-2015. Dette er nu rettet op i data. Samtidig er der foretaget kvalitetsforbedringer af data i IDAS2008, idet der er rettet op på nogle
missing arb-numre.
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Firma-delen endnu ikke
opdateret

Der ventes en opdatering af
FIDA - Fida nøgle IDA Firmastatistik
ultimo 2018.
Der er pt. ikke fastlagt nogen dato for opdatering af
FIDF - FIDA Firmaoplysninger, FIDL - Fida Løbenumre til IDA,
IDFI - IDA firmaer

Opdatering af data

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

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter IDA-registrene, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af IDA-registrene.

Omkørsel af Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik RAS
2016
Fejl i 4000
arbejdsstedsadresser

Nye variable
Opdatering af data

RAS - Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er blevet kørt om for 2016.
Der var blevet konstateret fejl i 4000 arbejdsstedsadresser i RAS2016
Følgende variable er berørt af omkørslen:
AFSTAND, ARB_BEL_KOM_KODE, ARB_DST_ADGANGSADRESSE,
ARB_DST_ENHEDSADRESSE
Ønsker man at få genleveret RAS2016 bedes man rette henvendelse til sin
kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske uden betaling.

Rettelse af VITA – Virksomhedernes IT-anvendelse (survey)
VITA – fejlrettet for 2002

Opdatering af data

Anbefaling

Virksomheders IT-anvendelse (survey) er blevet fejlrettet i registeråret 2002.
Fejlretningen skyldes, at der var for få oplysninger i undersøgelsen.
Ønsker man at få genleveret data fra virksomhedernes IT-anvendelse, bedes
man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en
omkørsel kan ske uden betaling.
Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter VITA-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af VITA-registret.
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Højkvalitetsdokumentation 2017
Nye områder

Højkvalitetsdokumentationen på Forskningsservices hjemmeside er i 2017
blevet udvidet med dokumentation af Udenrigshandel med varer, Motorkøretøjer, Fravær samt Færdselsuheld.

Udenrigshandelsvariable

Dokumentationen af Udenrigshandel med varer ligger i Emneområdet ”
Virksomheder, virksomhedsøkonomi og udenrigshandel”, og indeholder 19
højkvalitetsdokumenterede variable:
IE

Import/Eksport

LANDEKODE
MGD
STATISTIKKODE
VARE
VARETXT
VGT
VRD
ENHEDSKODE
ENHEDSKODETEKST
PROCKODE
PROCTXT
MONTENH
LINFRAGT
TRANSPORTMAADEKODE
KILDE
FAKTISK_DATO
YYYY
FAKTVRD
Mortorkøretøjsvariable

Landekode
Mængde, supplerende
Statistik kode
Varekode
Forkortet varetekst
Vægt
Værdi
Koden for den supplerende mængde
Tekst til enheden for supplerende mængde
Procedurekode
Procedurekodetekst
Fakturaens møntsort
Linjefragt
Kode for det aktive transportmiddel.
Angiver hvilke kilder data stammer fra
Periode; Faktisk ankomstdato; Faktisk ekspeditionsdato
Dato for hvornår udenrigshandelen har fundet
sted
Fakturaværdi

Dokumentationen af Motorkøretøjer ligger i Emneområdet ”Ejendomme,
Boliger og Biler”, og indeholder 12 højkvalitetsdokumenterede variable:

BRUGER

Køretøjets primære bruger i form af cprnummer eller cvr-nummer

DRIVKRAFTTYPE

Køretøjets drivmiddel
Køretøjets primære ejer i form af cprEJER
nummer eller cvr-nummer
FOERSTEREGISTRERINGSDATO Køretøjets første registreringsdato
Køretøjets antal kilometer inden ekKILOMETERSTAND
sport/import/syn
KOERETOEJART
Køretøjets art
PRIMAERANVENDELSE
Køretøjets primære anvendelse
NORMTYPE
Miljø-normtypen
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STELNUMMER
SLAGVOLUMEN

Køretøjets stelnummer
Motorens slagvolumen i ccm
Entydig nøgle til identifikation af det enkelte
køretøj
Motorens største effekt i kW

KOERETOEJ_ID

STOERSTEEFFEKT

Fraværsvariable

Færdselsuheldsvariable

Yderligere information

Dokumentationen af Fravær ligger i Emneområdet ”Beskæftigelse”, og indeholder 5 højkvalitetsdokumenterede variable:
FRAVAARSAG

Fraværsårsag

FRAVPERIODE

Fraværsperiode

FRAVTIMER

Fraværstimer

FRAVVAEGT

Fraværsvægt

PRAETIMER_FRAV

Præsteret timer i fraværsstatistikken

Dokumentationen af Færdselsuheld ligger i Emneområdet ”Sociale forhold,
sundhed og retsvæsen”, og indeholder 3 højkvalitetsdokumenterede variable:
ELEMENTNR

Elementets nummer

UH_ID

Identifikation af uheldet

ELEMENTART

Elementets art

Højkvalitetsdokumentationen kan ses på følgende link:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvali
tetsvariable.aspx

Projekters diskforbrug
Hvis I har projekter på Danmarks Statistiks forskerservere, så er det muligt at
følge med i jeres diskforbrug.
Forskningsservice vedligeholder lister over hvert enkelt projekts diskforbrug
på DST’s filservere. De baserer sig på samme tal, som Forskningsservice bruger ved beregning af diskforbrug til betaling.
Struktur
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Der dannes en liste pr. år.
Listen er opdelt i en tabel pr. institution.
Hver tabel viser hvert projekts gennemsnitlige diskforbrug for hver måned i
året.
Hvad optælles

Der optælles kun diskforbrug på DST’s servere. Hvis et projekt ligger på institutionens egen (hostede) server, vil diskforbrug på denne ikke tælle med.

Aktive/inaktive projekter

For hvert kvartal kategoriseres hvert projekt som aktivt eller inaktivt. Der skal
ikke betales diskforbrug for inaktive projekter.
Et projekt betegnes kun som inaktivt i et kvartal, hvis ingen forskere på noget
tidspunkt i kvartalet er logget på projektet.

Hvor ligger listerne

Listerne kan findes på
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Registerforskning/projekter

under ”Projektets diskforbrug”

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
Ud over de faste program-pakker til GAUSS, SAS, WPS, SPSS og STATA
har vi også 2 såkaldte DIVERSE-servere, hvor vi som en særlig ydelse stiller
forskellige programmer til rådighed for forskerne.
Der er sket følgende ændringer i hardware og software på DST’s Forskermaskiner siden seneste Nyt fra Forskningsservice.
Der er tilføjet en EDIT1 server der har LibreOffice installeret. LibreOffice kan
læse og danne filer i Word- og Excel-format.

DIVERSE2
Statistikprogrammer

R, version 3.5.0 (64-bit), Rtools 3.4 integreret i denne
Rstudio Version 1.1.453
JAGS: Just Another Gibbs Sampler, Version 4.3.0 er tilføjet

GIS

QGIS Browser, Version 2.18.16 with GRASS 7.2.2 er tilføjet
QGIS Desktop, Version 2.18.16 with GRASS 7.2.2 er tilføjet

Filkonvertering

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

DIVERSE3
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Statistikprogrammer

Filkonvertering

R, version 3.5.0 (64-bit), Rtools 3.4 integreret i denne
Rstudio Version 1.1.453
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827

SAS
Tekstbehandling
Filkonvertering

Sublime Text, Build 3126 er fjernet
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.948.1204
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.948.1204

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
Statistikprogrammer
Filkonvertering

STATA/MP 15.1 for Windows 64-bit x86-64
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827

WPS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.0.895.0827
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.0.895.0827
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Personale til- og afgang i Forskningsservice
Pr. 1. Maj 2018 tiltrådte:
Fuldmægtig Shabnam Khalaj,
Fuldmægtig Linnea Ranja Mignon Lanzky og
Fuldmægtig Daniela Fernandez Sveegaard.

Pr. 1. marts 2018 fratrådte Addie Nina Olsen

Kontakt til Forskningsservice
Henvendelse helst pr. mail

Alle 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

Mere information
Kontakt Forskningsservice på forskningsservice@dst.dk
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