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DREAM vejledning version 44 v2 

 

DREAM er en forløbsdatabase som primært er baseret på data fra Beskæftigelses-, 
Undervisningsministeriet, CPR-registret samt SKAT. 
 
Datasættet omfatter samtlige personer, der har modtaget offentlige overførselsind-
komster. For visse datakilder findes der data fra medio 2000 og frem. Arten af for-
sørgelsesydelse angives ugevis for hver enkelt person.  
 
Fra 2008 og frem indeholder basen desuden beskæftigelsesoplysninger. Der er her 
tale om månedlige variable der oplyser om evt. beskæftigelse.  
 
Den ugentlige ydelsesoplysning angiver om personen f.eks. har været ledig, på 
orlov, på efterløn, syg, på kontanthjælp, gået på en SU-berettiget uddannelse eller i 
aktivering. For at kunne analysere personernes afgangsmønstre er registret yderli-
gere suppleret med oplysninger om overgang til folkepension, udvandring fra 
Danmark og dødsfald før folkepensionsalderen.   
 
Endelig vedhæftes der en række andre analysevariable. Det drejer sig bl.a. om op-
lysninger som herkomst, civilstand, bopælskommune og a-kasse-tilhørsforhold.  
 
DREAM indeholder oplysninger på lidt over 6 mio. personer. Basen ajourføres 
månedligt. Kriteriet for at indgå i basen sker hvis en person har modtaget en for-
sørgelsesydelse, herunder folkepension, eller har været i beskæftigelse jf. eInd-
komst. 
 
Den ugentlige ydelsesoplysning dannes hvis personen har været blot én dag på en 
ydelse. Da der imidlertid kun kan registres én ugentlig ydelsesoplysning foretages 
der en prioritering af data i tilfælde af dataoverlap på ugeniveauet. Til eksempel har 
dagpengedata højere prioritet end kontanthjælpsdata, mens sygedagpengedata har 
højere prioritet end dagpengedata.  
 
DREAM bør derfor som udgangspunkt ikke anvendes til bestandsopgørelser, da 
disse aldrig vil være helt sammenlignelige med bestandsopgørelser baseret på de 
enkelte datakilder. 
 
DREAM er derimod yderst velegnet til forløbsanalyser over tid, hvor der i stedet 
fokuseres på skift mellem ordninger eller varigheden af givne ydelsesperioder. 
DREAM anvendes derfor bl.a. til analyser vedr. marginaliseringsomfanget, effekt-
analyser, estimering af ledighedsanciennitet etc.  
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Prioritering af datakilder 
 
 
Som nævnt foretages der en prioritering mellem ydelserne på ugeniveauet, såfremt 
der er tidsmæssig overlap mellem flere forskellige datakilder. 
 
Data er prioriteret således, at død og pensionslignende ydelser har højest prioritet. 
Dernæst prioriteres ud fra en antaget vigtighed af datakilden. F.eks. prioriteres 
sygedagpenge højt, da det er en central ydelser og der samtidig kan være et væsent-
ligt overlap til andre ydelser på uge-niveauet. Indenfor samme ydelsestype priorite-
res evt. aktivering højere end passivkoden for samme ydelse.  
 
Prioritering af data med højeste prioriteret nævnt øverst:  
 
- Død 
- Folkepension m.v. 
- Overgangsydelse 
- Efterløn 
- Fleksydelse 
- Fleksjob 
- Skånejob 
- Førtidspension  
- Jobafklaring 
- Barselsdagpenge 
- Ressourceforløb 
- Sygedagpenge 
- Servicejob 
- Voksenlærling 
- Rotationsvikar  
- Orlov 
- 6-ugers selvvalgt uddannelse 
- Dagpenge, Aktivering 
- Midlertidige ydelser (f.eks. AMY) 
- Dagpenge 
- Feriedagpenge 
- Kontanthjælp, Jobparat (del af den officielle ledighed) 
- Uddannelseshjælp, Åbenlyst uddannelsesparat (del af den officielle 

ledighed) 
- Integrationsydelse, Jobparat (del af den officielle ledighed) 
- Integrationsydelse 
- Kontanthjælp i.h.t. integrationsloven 
- Uddannelseshjælp 
- Kontanthjælp 
- Ledighedsydelse 
- For revalidering 
- Revalidering 
- Ikke bosiddende i DK 
- SVU 
- SU 
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Indenfor ydelserne Jobafklaring, Ressourceforløb, Sygedagpenge, Dagpengeaktive-
ring, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse, Ledighedsydelse,  
For revalidering og Revalidering er der koder for hvert enkelt aktiveringsredskab. 
Ved flere samtidige aktiveringsredskaber prioriteres der på redskaberne, hvor virk-
somhedsrettede aktiveringer prioriteres højest. Prioriterings rækkefølgen her er: 
 
- Privat løntilskud 
- Offentlig Løntilskud 
- Privat virksomhedspraktik 
- Offentlig virksomhedspraktik 
- Nyttejob 
- Ordinær uddannelse 
- Vejledning og opkvalificering 
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 Kodeoversigt for den ugentlige ydelsesvariabel 
 
 
Den ugentlige ydelsesvariabel, y_ååuu (dvs. y_1326=uge 26 2013), kan indeholde 
en tre-cifret kode der angiver forsørgelsesydelsen i ugen. Alternativt kan indholdet 
være blankt, hvilket så antages at betyde, at personen har været selvforsørget i 
ugen. Indholdet af ydelsesvariablen kan være: 
 
 
 
111 = Dagpenge, Ledighed 
 
115 = Supplerende dagpenge, Ledighed 
 
121 = Feriedagpenge 
 
130 = Kontanthjælp, Jobparat, Passiv. 
133 = Kontanthjælp, Jobparat, Vejledning og opkvalificering  
134 = Kontanthjælp, Jobparat, Ordinær uddannelse  
135 = Kontanthjælp, Jobparat, Løntilskud, Privat 
136 = Kontanthjælp, Jobparat, Løntilskud, Off. 
137 = Kontanthjælp, Jobparat, Virksomhedspraktik, Privat 
138 = Kontanthjælp, Jobparat, Virksomhedspraktik, Off. 
139 = Kontanthjælp, Jobparat, Nytteindsats 
 
140 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Passiv. 
143 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Vejledning og opkvalificering  
144 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Ordinær uddannelse  
145 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Løntilskud, Privat 
146 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Løntilskud, Off. 
147 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Virksomhedspraktik, Privat 
148 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Virksomhedspraktik, Off. 
149 = Uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat, Nytteindsats 
 
151 = Særlig uddannelsesydelse 
152 = Arbejdsmarkedsydelse 
153 = Kontantydelse 
 
160 = Jobklar Integrationsydelse, Passiv. 
163 = Jobklar Integrationsydelse, Vejledning og opkvalificering  
164 = Jobklar Integrationsydelse, Ordinær uddannelse  
165 = Jobklar Integrationsydelse, Løntilskud, Privat 
166 = Jobklar Integrationsydelse, Løntilskud, Off. 
167 = Jobklar Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Privat 
168 = Jobklar Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 
169 = Jobklar Integrationsydelse, Nytteindsats 
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213 = Dagpenge, Vejledning og opkvalificering 
214 = Dagpenge, Ordinær uddannelse 
215 = Dagpenge, Løntilskud, Privat 
216 = Dagpenge, Løntilskud, Off. 
217 = Dagpenge, Virksomhedspraktik, Privat 
218 = Dagpenge, Virksomhedspraktik, Off. 
219 = Dagpenge, Nytteindsats 
 
231 = 6-ugers-selvvalgt uddannelse 
299 = Dagpenge. Anden aktivering 
 
412 = Orlov (sabbat og børnepasning) 
413 = Uddannelsesorlov 
 
511 = Servicejob 
521 = Voksenlærlinge 
522 = Rotationsvikarer 
 
611 = Overgangsydelse 
621 = Efterløn 
622 = Fleksydelse 
 
651 = SU med ydelse 
652 = SU uden ydelse 
661 = VUS/SVU 
 
700 = Integrationsydelse, Passiv. 
703 = Integrationsydelse, Vejledning og opkvalificering 
704 = Integrationsydelse, Ordinær uddannelse  
705 = Integrationsydelse, Løntilskud, Privat 
706 = Integrationsydelse, Løntilskud, Off. 
707 = Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Privat 
708 = Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 
709 = Integrationsydelse, Nytteindsats 
 
710 = Kontanthjælp under integrationsloven, Passiv. 
713 = Kontanthjælp under integrationsloven, Vejledning og opkvalificering 
714 = Kontanthjælp under integrationsloven, Ordinær uddannelse  
715 = Kontanthjælp under integrationsloven, Løntilskud, Privat 
716 = Kontanthjælp under integrationsloven, Løntilskud, Off. 
717 = Kontanthjælp under integrationsloven, Virksomhedspraktik, Privat 
718 = Kontanthjælp under integrationsloven, Virksomhedspraktik, Off. 
719 = Kontanthjælp under integrationsloven, Nytteindsats 
 
720 = Uddannelseshjælp, Passiv. 
723 = Uddannelseshjælp, Vejledning og opkvalificering 
724 = Uddannelseshjælp, Ordinær uddannelse  
725 = Uddannelseshjælp, Løntilskud, Privat 
726 = Uddannelseshjælp, Løntilskud, Off. 
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727 = Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Privat 
728 = Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Off. 
729 = Uddannelseshjælp, Nytteindsats 
 
730 = Kontanthjælp, Passiv. 
733 = Kontanthjælp, Vejledning og opkvalificering 
734 = Kontanthjælp, Ordinær uddannelse  
735 = Kontanthjælp, Løntilskud, Privat 
736 = Kontanthjælp, Løntilskud, Off. 
737 = Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Privat 
738 = Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Off. 
739 = Kontanthjælp, Nytteindsats 
 
740 = Ledighedsydelse, Passiv. 
743 = Ledighedsydelse, Vejledning og opkvalificering 
744 = Ledighedsydelse, Ordinær uddannelse  
745 = Ledighedsydelse, Løntilskud, Privat 
746 = Ledighedsydelse, Løntilskud, Off. 
747 = Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Privat 
748 = Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 
 
750 = For revalidering, Passiv. 
753 = For revalidering, Vejledning og opkvalificering 
754 = For revalidering, Ordinær uddannelse  
755 = For revalidering, Løntilskud, Privat 
756 = For revalidering, Løntilskud, Off. 
757 = For revalidering, Virksomhedspraktik, Privat 
758 = For revalidering, Virksomhedspraktik, Off. 
 
760 = Revalidering, Passiv. 
763 = Revalidering, Vejledning og opkvalificering 
764 = Revalidering, Ordinær uddannelse  
765 = Revalidering, Løntilskud, Privat 
766 = Revalidering, Løntilskud, Off. 
767 = Revalidering, Virksomhedspraktik, Privat 
768 = Revalidering, Virksomhedspraktik, Off. 
 
771 = Fleksjob 
774 = Fleksjob, Sygedagpenge under fleksjob 
781 = Skånejob 
783 = Førtidspension 
 
810 = Ressourceforløb, Passiv. 
813 = Ressourceforløb, Vejledning og opkvalificering 
814 = Ressourceforløb, Ordinær uddannelse 
815 = Ressourceforløb, Løntilskud, Privat 
816 = Ressourceforløb, Løntilskud, Off. 
817 = Ressourceforløb, Virksomhedspraktik, Privat 
818 = Ressourceforløb, Virksomhedspraktik, Off. 
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870 = Jobafklaring, Passiv. 
873 = Jobafklaring, Vejledning og opkvalificering 
874 = Jobafklaring, Ordinær uddannelse 
875 = Jobafklaring, Løntilskud, Privat 
876 = Jobafklaring, Løntilskud, Off. 
877 = Jobafklaring, Virksomhedspraktik, Privat 
878 = Jobafklaring, Virksomhedspraktik, Off. 
 
881 = Barselsdagpenge 
 
890 = Sygedagpenge, Passiv. 
893 = Sygedagpenge, Vejledning og opkvalificering 
894 = Sygedagpenge, Ordinær uddannelse 
895 = Sygedagpenge, Løntilskud, Privat 
896 = Sygedagpenge, Løntilskud, Off. 
897 = Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Privat 
898 = Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Off. 
899 = Sygedagpenge, Delvis rask 
 
996 = Opnår folkepensionsalder 
997 = Ikke bosiddende i Danmark 
998 = Folkepension 
999 = Død 
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Beskrivelse af de enkelte ydelseskoder 
 
 
 

Dagpenge 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
111 Dagpenge, Ledighed: Forsikrede ledige som modtager dagpenge. 
 
115 Supplerende dagpenge, Ledighed: Forsikrede ledige som modtager dagpenge 
og som i samme uge har fradrag i dagpengene som følge af beskæftigelse. Er der 
alene tale andre typer fradrag i ugen end beskæftigelse resulterer dette IKKE i kode 
115. 
 
 
 
Historik 
 
Man skal være opmærksom på, at ledighed i DREAM dækker alt ledighed dvs. 
også ledighedsuger uden en dagpengeudbetaling.  
 
I tiden før 1. juli 2017 kunne der ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge for min-
dre end 7,4 timers ledighed for fuldtidsforsikrede og ikke mindre end 3,0 timers 
ledighed for deltidsforsikrede i en uge. Men da DREAM viser ledigheden, vil per-
sonen også i disse uger stå med en kode 111 eller 115. 
 
DREAM anvender data for ledighed (RAM-data) tilbage fra 2000 og frem.  
 
Med virkning fra 1. juli 2017 ophørte RAM og blev erstattet med FLEUR. Det 
skete ved overgangen til en dagpengeperiode der følger kalendermåneden. Det er 
dog stadig muligt at periodisere data på uger. 
 
Tidligere var ledighedskoderne gradueret på ledighedsgrad. Det betød at man kun-
ne estimere et fuldtidsledighedstal. Dette er nu vanskeliggjort. Kørsler kørt før og 
efter ændringen her viser, at en tilnærmelsesmæssig bruttofuldtidsledighed (dag-
pengeledighed+feriedagpengeledighed+aktivering) kan estimeres, hvis der anven-
des en faktor på 0.9 dvs. hvis hver bruttoledighedsberørt uge vægter med 0.9. 
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Feriedagpenge 
 

 
Gyldige koder: 
 
 
121 Feriedagpengeledighed.  Fulde feriedagpenge i ugen.  
 
 
Historik 
 
Man optjener ret til feriedagpenge (dagpenge under ferie), når man modtager ydel-
ser fra en a-kasse (bortset fra efterløn). Man kan også optjene ret til feriedagpenge, 
hvis man får syge- eller barselsdagpenge fra kommunen, når man ikke i samme 
periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den 
normale løn i optjeningsåret. 
 
DREAM anvender fra 2000 til 2017 RAM-registret som kilde til feriedagpengele-
dighed. 
 
Med virkning fra 1. juli 2017 er datakilden FLEUR. 
 
De tidligere, nu afskaffede koder, for Ferieledighed fra beskæftigelse (121, 122 og 
123) kan brugeren i givet fald selv udlede af DREAM ved at kigge på evt. forudgå-
ende beskæftigelse. Altså danne en ny temporær kode for Ferieledighed fra beskæf-
tigelse, ved at se om der ugen før Ferieledighed ikke er nogen ydelse. 
 
Tidligere var ledighedskoderne gradueret på ledighedsgrad. Det betød at man kun-
ne estimere et fuldtidsledighedstal. Dette er nu vanskeliggjort. Kørsler kørt før og 
efter ændringen her viser, at bruttofuldtidsledigheden (dagpengeledig-
hed+feriedagpengeledighed+aktivering) kan estimeres, hvis der anvendes en faktor 
0.9 dvs. hvis hver bruttoledighedsberørt uge vægter med 0.9. 
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Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
130 Arb. parat, Kontanthjælp, Passiv  
 
133 Arb. parat, Kth., Vejledning og opkvalificering.  
 
134 Arb. parat, Kth., Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 
 
135 Arb. parat, Kth, Løntilskud, Privat. 
 
136 Arb. parat, Kth, Løntilskud, Off. 
 
137 Arb. parat, Kth, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
138 Arb. parat, Kth, Virksomhedspraktik, Off. 
 
139 Arb. Parat, Kth, Nytteindsats 
 
 
Historik  
 
Ledige kontanthjælpsmodtagere som alene har ledighed som problem. De indgår 
derfor i den officielle registerbaserede ledighedsstatistik således som Danmarks 
Statistik offentliggør denne.  
 
DREAM anvender data for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
(CRAM) tilbage til 2000. 
  
Fra uge 52 2007 er kilden en central kørsel i AMS der samkører udbetalingsoplys-
ninger med personernes matchkategori. Fra denne population fratrækkes personer 
der ikke står til rådighed af forskellige årsager som fx. barsel. 
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Uddannelsesparat Uddannelseshjælp 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
140 Uddannelseshjælp, Passiv  
 
143 Uddannelseshjælp, Vejledning og opkvalificering. 
  
144 Uddannelseshjælp, Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 
 
145 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Privat. 
 
146 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Off. 
 
147 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
148 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Off. 
 
149 Uddannelseshjælp, Nytteindsats 
 
 
Historik  
 
Med virkning fra 1. januar overføres unge kontanthjælpsmodtagere (under 30 år) til 
Uddannelseshjælp såfremt de var åbenlyst uddannelsesparate eller uddannelsespa-
rate. 
 
Kun de åbenlyst uddannelsesparate af disse indgår i den officielle registerbaserede 
ledighedsstatistik således som Danmarks Statistik offentliggør dette og danner altså 
dermed grundlaget for koderne 140-149. 
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Særlig uddannelsesydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
151 Særlig uddannelsesydelse 
 
 
Historik 
 
Personer der omkring 2012 og 2013 faldt for dagpengerettet, kunne i en begrænset 
periode fortsætte på særlig uddannelsesydelse. 
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Arbejdsmarkedsydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
152 Arbejdsmarkedsydelse 
 
 
Historik 
   
Personer der efter 2013 faldt for dagpengeretten eller udløb af særlig uddannelses-
ydelse, kunne i en begrænset periode fortsætte på arbejdsmarkedsydelse. 
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Kontantydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
153 Kontantydelse 
 
 
Historik 
 
Personer, der er faldet for dagpengeretten i årene efter arbejdsmarkedsydelsen op-
hør, kunne i en begrænset periode fortsætte på kontantydelse.  
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Jobklar Integrationsydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
160 Jobklar Integrationsydelse, Passiv  
 
163 Jobklar Integrationsydelse, Vejledning og opkvalificering 
 
164 Jobklar Integrationsydelse, Ordinær uddannelse 
 
165 Jobklar Integrationsydelse, Løntilskud, Privat. 
 
166 Jobklar Integrationsydelse, Løntilskud, Off. 
 
167 Jobklar Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
168 Jobklar Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 
 
169 Jobklar Integrationsydelse, Nytteindsats 
 
 
Historik  
 
Med virkning fra 1. juli 2016 ophørte der med at være personer på kontanthjælp i 
henhold til integrationsloven. 
 
Personer på integrationsydelse før 1. juli 2016, og personer der efter 1. juli 2016 
blev overflyttet fra kontanthjælp i.h.t. integrationsloven til integrationsydelse, ind-
går i den officielle registerbaserede ledighedsstatistik således som Danmarks Stati-
stik offentliggør dette, såfremt de er Jobklare. Det gælder også åbenlyst uddannel-
sesparate, hvilke der dog ikke er mange personer der er.  
 
I dag indplaceres integrationsydelsesmodtagere default til at være jobklare; det er 
så jobcentret der skal give personen en anden visitationskode, hvis de ikke finder 
personen jobklar.  
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Aktivering (dagpenge) 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
 
213 Dgp., Vejledning og opkvalificering. 
 
214 Dgp., Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2011 og frem. 
 
215 Dgp., Løntilskud, Privat 
 
216 Dgp., Løntilskud, Off. 
 
217 Dgp., Virksomhedspraktik, Privat 
 
218 Dgp., Virksomhedspraktik, Off. 
 
219 Dgp., Nytteindsats 
 
299 Dgp. Anden aktivering. Gamle aktiveringsdata fra CRAM samlet i én aktive-
ringskode. 
 
 
Historik 
 
DREAM anvender STAR-Bestandsdata fra 2000 og frem.  
 
Koden 214 dækker over de ordinære uddannelser, en person kan tage under aktive-
ring. Der er her tale om: 
 
1) Almen voksenuddannelse (Forberedende voksenuddannelser, almen 

voksenuddannelse, HF, studenterkurser m.v.) 
2) AMU Arbejdsmarkedsuddannelserne 
3) Erhvervsuddannelser. EUD, pædagogisk grunduddannelse (PGU), 

øvrige uddannelser inden for landbrug og søfart mv. 
4) SOSU uddannelser. Grundlæggende sociale og sundhedsuddannel-

ser 
5) Korte, mellem og lange videregående uddannelser. Korte videregå-

ende uddannelser (KVU), mellemlange videregående uddannelser 
(MVU) og lange videregående uddannelser (LVU) 
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6-ugers selvvalgt 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
231 6-ugers selvvagt uddannelse: Personer som i ugen er på 6-ugers selvvagt 
uddannelse. 
 
 
 
Historik 
 
DREAM anvender historisk data fra Eindkomst, mens aktuelle data stammer fra 
TASS-systemet. Der foreligger data på området fra august 2009.  
 
De mulige 6 ugers selvvalgte uddannelser omfatter i hovedsagen de samme uddan-
nelser som nævnes under kode 214. 
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Orlov 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
412 Orlov (Sabbat og Børnepasning) 
 
413 Uddannelsesorlov 
 
 
Historik 
 
DREAM anvender AMS-Bestandsdata fra 1998 og frem.  
 
Da orlovsdata i dag mest har historisk værdi er de i dag i DREAM slået sammen til 
to grupper. 
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Servicejob 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
511 Servicejob 
 
 
Historik 
 
Oplysningerne om Servicejob stammer fra AMS-bestandsdata og foreligger tilbage 
fra 2000. 
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Voksenlærling 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
521 Voksenlærling 
 
 
Historik 
 
Oplysningerne om voksenlærling stammer fra AMS-bestandsdata og foreligger 
tilbage til 2000.  
 
Fra 2008 har datakilden været noget mere uklar, men der er i dag dannet et samlet 
datasæt på området, som nu anvendes i Jobindsats.dk og dermed også i DREAM. 
 
Data fra bestandsdata findes til og med 2014, men fra 2008 blev nogle forhold 
registreret i Plandata. Plandata er nu datakilden til voksenlærlinge. Fra 2008 og til 
2017 var der endvidere nogle tusinde voksenlærlingeforløb der alene fandtes som 
manuelle data i jobcentrene, som nu er blevet samlet med de øvrige datakilder. 
 
For at blive voksenlærling skal man være over 25 år. Eleven kan gennemføre ud-
dannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring.  
 
Som voksenlærling har man ret til løn som ufaglært i hele læretiden, også når man 
er på skole undervejs i praktikforløbet. Praktikstedet får lønudgiften refunderet 
under alle skoleophold fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. 
 
Arbejdsgivere, der ansætter voksenlærlinge over 25 år inden for visse brancher 
med regional mangel på faglært arbejdskraft, kan få et tilskud. 
 
Det er muligt at blive voksenlærling fra såvel beskæftigelse som ledighed. 
DREAM indeholder oplysninger for alle tilgået voksenlærling. 
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Rotationsvikarer 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
522 Rotationsvikarer 
 
 
Historik 
 
Oplysningerne om rotationsvikarer stammer fra AMS-bestandsdata. 
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Overgangsydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
611 Overgangsydelse 
 
 
Historik 
 
Oplysninger om overgangsydelsen stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens RAM 
register og foreligger tilbage til 2000. 
 
Overgangsydelsen blev indført i forbindelse med Finansloven i 1992 i en periode 
med høj ledighed og dårlige beskæftigelsesmuligheder for ældre på arbejdsmarke-
det.  
 
Formålet med ordningen var i første omgang at give ledige 55-60-årige en mulig-
hed for at sige nej til et arbejdstilbud og i stedet gå på overgangsydelse indtil over-
gang til efterløn. Ydelsen svarede til ca. 80 pct. af højeste dagpenge. Ordningen 
blev udvidet i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen i 1994 til også at omfatte 
de 50-54-årige. Overgangsydelsen blev afskaffet i 1996 med et afløb på 10 år. 
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Efterløn 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
621 Efterløn 
 
 
Historik 
 
Oplysninger om efterløn stammer Arbejdsmarkedsstyrelsens CRAM register til og 
med 1997 og fra Arbejdsmarkedsstyrelsens RAM register fra og med 2000. 
 
Med virkning fra 1. juli 2017 er FLEUR datakilden til efterløn. 
 
 
 
 
  



 24 

Fleksydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
622 Fleksydelse 
 
 
Historik 
 
Fleksydelse giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på linje 
med efterløn. Er man ansat i et fleksjob, eller modtager man ledighedsydelse, kan 
man vælge at gå på fleksydelse, når man fylder 60 år. 
 
Oplysninger om fleksydelse stammer indtil 1. maj 2015 fra KMD-Aktiv. Kilden 
her er bevillingsdata, hvilket ikke nødvendigvis betyder at personen rent faktisk er 
overgået til fleksydelse. 
 
Fra 1. maj 2015 er datakilden udbetaling Danmark, hvor data er baseret på de fakti-
ske udbetalinger af fleksydelse. D.v.s en langt mere valid kilde end KMD’s bevil-
lingsdata. 
 
Det betyder, at der 1. maj 2015 skete et databrud, både i relation til tilgangen til 
fleksydelse, samt i nogle nogle tilfælde, i relation til afgang fra fleksjob. 
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Statens Uddannelsesstøtte 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
651 SU med ydelse: SU-berettigede personer som er registret af SU styrelsen med 
udbetaling af SU. 
 
652 SU uden ydelse: SU-berettigede personer som er registret af SU styrelsen 
uden udbetaling af SU.  
 
 
Historik 
 
Oplysninger vedr. SU stammer fra SU-styrelsen og foreligger tilbage fra 2000. 
 
SU er en økonomisk hjælp, man kan få, mens man uddanner sig. DREAM går her 
lidt på kompromis som en ydelsesdatabase – idet kode 652 dækker over perioder 
uden udbetaling. 
 
DREAM er dog stadig interesseret i personens status, som stadig er SU – men altså 
uden ydelse. 
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Voksen Uddannelses støtte (VUS) 
og 

Statens voksen uddannelsesstøtte (SVU) 
 
 
Gyldige koder 
 
 
661 VUS/SVU 
 
 
Historik 
 
Oplysninger vedr. SVU stammer fra SU-styrelsen og foreligger tilbage fra 2001. 
Før 2001 hed ordningen VUS hvorfor koderne i dag er slået sammen til én kode. 
 
Formålet med SVU er at give voksne økonomisk støtte til deres forsørgelse, mens 
de deltager i enten almen uddannelse eller i videregående uddannelse. Beløbet sva-
rer til den maksimale dagpengesats. Loven trådte i kraft den 1. januar 2001. 
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Integrationsydelse 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
700 Integrationsydelse, Passiv. 
 
703 Integrationsydelse, Vejledning og Opkvalificering. 
 
704 Integrationsydelse, Ordinær uddannelse. 
 
705 Integrationsydelse, Løntilskud, Privat. 
 
706 Integrationsydelse, Løntilskud, Off. 
 
707 Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
708 Integrationsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 
 
709 Integrationsydelse, Nytteindsats 
 
 
Historik 
 
Fra og med DREAM-version 1511 eksisterer der koder for integrationsydelse – fra 
september 2015 og frem.   
 
Med virkning fra 1. juli 2016 ophørte der med at være personer på kontanthjælp i 
henhold til integrationsloven. 
 
Personer på integrationsydelse før 1. juli 2016, og personer der efter 177-2016 blev 
overflyttet fra kontanthjælp i.h.t. integrationsloven til integrationsydelse. 
 
Dem der modtager Integrationsydelse, men som ikke er jobklare eller ikke pt. Står 
til rådighed, indgår i koderne 700-709. 
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Kontanthjælp under integrationsloven 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
710 Kontanthjælp under integrationsloven, Passiv. 
 
713 Kontanthjælp under integrationsloven, Vejledning og Opkvalificering. 
 
714 Kontanthjælp under integrationsloven, Ordinær uddannelse. 
 
715 Kontanthjælp under integrationsloven, Løntilskud, Privat. 
 
716 Kontanthjælp under integrationsloven, Løntilskud, Off. 
 
717 Kontanthjælp under integrationsloven, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
718 Kontanthjælp under integrationsloven, Virksomhedspraktik, Off. 
 
719 Kontanthjælp under integrationsloven, Nytteindsats 
 
 
 
 
Historik 
 
Fra og med DREAM-version 1511 eksisterer der koder for kontanthjælp under 
integrationsloven – fra 2004 og frem. De udgjorde tidligere en del af kontant-
hjælpsgruppen og bør også opfattes som kontanthjælp.   
 
Fra og med 1. juli 2016 overgår alle på ydelsen til integrationsydelse dvs. koderne 
700-709.  
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Uddannelseshjælp 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
720 Uddannelseshjælp, Passiv. 
 
723 Uddannelseshjælp, Vejledning og Opkvalificering. 
 
724 Uddannelseshjælp, Ordinær uddannelse. 
 
725 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Privat. 
 
726 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Off. 
 
727 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
728 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Off. 
 
729 Uddannelseshjælp, Nytteindsats 
 
 
Historik 
 
 
Med virkning fra 1. januar 2014 overføres unge kontanthjælpsmodtagere (under 30 
år) til Uddannelseshjælp såfremt de er uddannelsesparate eller aktivitetsparate. 
 
Er personen i stedet åbenlyst uddannelsesparat kategoriseres personen til koderne 
140-149.  
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Kontanthjælp 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
730 Kontanthjælp, Passiv  
 
733 Kontanthjælp, Vejledning og opkvalificering.  
 
734 Kontanthjælp, Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 
 
735 Kontanthjælp, Løntilskud, Privat. 
 
736 Kontanthjælp, Løntilskud, Off. 
 
737 Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
738 Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Off. 
 
739 Kontanthjælp, Nytteindsats 
 
 
Historik 
 
Oplysninger om kontanthjælp stammer fra KMD-BIS og KMD-AKTIV samt Her-
ning kommune og foreligger tilbage til 2000. 
  
Viften af aktiveringsredskaber dannes fra 2007 og frem på vejledning over/under 4 
uger samt ordinær uddannelse. Før 2007 er disse tre aktiveringskoder slået sammen 
i én kode, 731. 
 
Fra og med DREAM-version 1201 indgår starthjælp og introduktionsydelse som 
kontanthjælp. Før udgjorde disse to ydelsestyper hvert sit sæt af koder, men med 
ydelsernes afskaffelse ved årsskiftet til 2012 er de også bagud konverteret til kon-
tanthjælp. 
 
Det er muligt at modtage kontanthjælp efter folkepensionsalderen. Da DREAM her 
viser, at personen er overgået til folkepension, fremgår disse uger på kontanthjælp 
ikke af DREAM.  
 
  



 31 

Ledighedsydelse 
 

 
Gyldige koder: 
 
 
740 Ledighedsydelse, Passiv  
 
743 Ledighedsydelse, Vejledning og opkvalificering.  
 
744 Ledighedsydelse, Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 
 
745 Ledighedsydelse, Løntilskud, Privat. 
 
746 Ledighedsydelse, Løntilskud, Off. 
 
747 Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
748 Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 
 
 
Historik 
 
Oplysning om ledighedsydelsen kommer fra KMD og findes fra 2000. Oplysninger 
fra AMFORA findes fra 2000 og frem.  
 
Personer på ledighedsydelse er oftest personer der venter på et fleksjob eller perso-
ner der i ugen holder ferie fra et fleksjob. 
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Forrevalidering 
 
 
Gyldige koder 
 
 
750 For revalidering, Passiv  
 
753 For revalidering, Vejledning og opkvalificering. 
 
754 For revalidering, Ordinær uddannelse.  
 
755 For revalidering, Løntilskud, Privat. 
 
756 For revalidering, Løntilskud, Off. 
 
757 For revalidering, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
758 For revalidering, Virksomhedspraktik, Off. 
 
 
Historik 
 
Viften af aktiveringsredskaber dannes fra 2007 og frem. 
  
Før 2007 foreligger der ikke aktiveringsoplysninger på området og alt for revalide-
ring indgår i kode 750. 
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Revalidering 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
760 Revalidering, Passiv  
 
763 Revalidering, Vejledning og opkvalificering. 
 
764 Revalidering, Ordinær uddannelse.  
 
765 Revalidering, Løntilskud, Privat. 
 
766 Revalidering, Løntilskud, Off. 
 
767 Revalidering, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
768 Revalidering, Virksomhedspraktik, Off. 
 
 
Historik 
 
Viften af aktiveringsredskaber dannes fra 2007 og frem. 
 
Før 2007 foreligger der ikke aktiveringsoplysninger på området og alt revalidering 
indgår i kode 760. 
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Fleksjob 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
771 Fleksjob 
 
774 Fleksjob, Sygdom i fleksjobforløb  
 
 
Et fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til personer med varige be-
grænsninger i arbejdsevne. 
  
Det er muligt at gå på sygedagpenge fra fleksjob. Selvom fleksjob i DREAM har 
en højere prioritet i DREAM er der i datavasken taget højde herfor, dvs. sygdom 
fra fleksjob fremgår af DREAM med selvstændig kode. 
 
Ønskes en opdeling af fleksjob på privat/offentlig beskæftigelse, kan det gøres ved 
at samkøre med eIndkomstoplysningerne for den samme periode. 
 
Historik 
 
Oplysninger om fleksjob stammer fra AMFORA og findes fra 2000 og frem. 
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Skånejob – Førtidspension 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
781 Skånejob 
 
783 Førtidspension  
 
 
 
Historik 
 
Et skånejob med løntilskud er et tilbud til førtidspensionister om arbejde på særlige 
vilkår. 
 
Oplysninger om skånejob stammer AMFORA og findes tilbage fra 2000. Oplys-
ninger vedr. førtidspension stammer fra KMD’s førtidspensionsregister. 
 
Med virkning fra 2. kvartal 2006 baseres DREAM på udbetalingsdata fra KMD 
tilbage til år 2000. 
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Ressourceforløb 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
810 Ressourceforløb, Passiv  
 
813 Ressourceforløb, Vejledning og opkvalificering. 
 
814 Ressourceforløb, Ordinær uddannelse.  
 
815 Ressourceforløb, Løntilskud, Privat. 
 
816 Ressourceforløb, Løntilskud, Off. 
 
817 Ressourceforløb, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
818 Ressourceforløb, Virksomhedspraktik, Off. 
 
 
Ressourceforløb er en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Ressourceforløb vil 
ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, 
og de bliver kombineret og koordineret på tværs. Et ressourceforløb kan vare 1-5 
år.  
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Jobafklaring 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
870 Jobafklaring, Passiv  
 
873 Jobafklaring, Vejledning og opkvalificering. 
 
874 Jobafklaring, Ordinær uddannelse. 
 
875 Jobafklaring, Løntilskud, Privat. 
 
876 Jobafklaring, Løntilskud, Off. 
 
877 Jobafklaring, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
878 Jobafklaring, Virksomhedspraktik, Off. 
 
 
Med virkning fra 1. juli 2014 overføres sygedagpengemodtagere, der er blevet 
jobafklaret i deres sygedagpengeforløb, til ydelsen jobafklaring. 
 
Efter den 22. uge på sygedagpenge skal det afklares, om personen skal overgå til 
Jobafklaring, hvilket reelt betyder, at personen ikke omfattes af varighedsbegræns-
ningen (ikke omfattes af nogle af de eksisterende forlængelsesregler), idet det er 
uafklaret hvornår personen vender tilbage til arbejdsmarkedet.  
 
Det er muligt at modtage jobafklaring efter folkepensionsalderen. Da DREAM her 
viser, at personen er overgået til folkepension, fremgår disse uger på jobafklaring 
ikke af DREAM.  
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Barselsdagpenge 
 
 
Gyldige koder 
 
881 Barselsdagpenge: Personer der modtager barselsdagpenge 
 
 
Historik 
 
Oplysningerne om dagpenge under barselsorlov stammer fra KMD og foreligger 
tilbage fra 2000. 
 
Med virkning fra 1. juli 2017 er datakilden til barsel udbetalingsoplysninger fra 
udbetaling Danmark.  
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Sygedagpenge 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
890 Sygedagpenge, Passiv  
 
893 Sygedagpenge, Vejledning og opkvalificering. 
 
894 Sygedagpenge, Ordinær uddannelse. 
 
895 Sygedagpenge, Løntilskud, Privat. 
 
896 Sygedagpenge, Løntilskud, Off. 
 
897 Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Privat. 
 
898 Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Off. 
 
899 Sygedagpenge, delvis rask 
 
 
 
Historik 
 
En arbejdsgiver skal udbetale enten fuld løn eller sygedagpenge i sygeperioden.  
 
I DREAM fremgår kun de personer, der har modtaget sygedagpenge fra kommu-
nen. De bliver registreret fra 1. fraværsdag. DREAM viser sygefravær dvs. det er 
ikke nødvendigvis den periode personen har modtaget sygedagpenge. 
 
Oplysninger om sygedagpenge (og barsel) stammer fra KMD og foreligger tilbage 
fra 2000. 
 
Viften af aktiveringsredskaber dannes fra 2007 og frem. 
 
Før 2007 foreligger der ikke aktiveringsoplysninger på området og alle sygedag-
pengeforhold indgår i koderne 890 eller 899. 
 
Koden 899 – Delvis Rask – dannes på baggrund af oplysninger om fradrag i syge-
dagpengemodtagelsen som følge af arbejdsindkomst. Tidspunktet for delvis rask-
melding fremgår af en konkret dato i grunddata og personen vil fra denne dato og 
resten af sygedagpengeforløbet have kode 899. 
 
Det gælder dog ikke hvis personen samtidig er i aktivering; da vil alene aktiverings 
oplysningen fremgå.  
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Det er muligt at modtage sygedagpenge efter folkepensionsalderen. Da DREAM 
her viser, at personen er overgået til folkepension, fremgår disse uger på sygedag-
penge ikke af DREAM. 
 
Sygemeldte forsikrede dagpengemodtagere modtager efter reglerne dagpenge i de 
første to uger af deres sygemelding. Da DREAM imidlertid viser sygeperioden, er 
det altså sygeforholdet der fremgår af DREAM og ikke, at de rent teknisk modtager 
ledighedsdagpenge.  
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Opnået folkepensionsalder men ikke folkepension 
 
 
Gyldige koder: 
 
996 Opnår folkepensionsalder: Personer der har opnået alderen til folkepension. 
Fra 2008 er det personer der ikke modtager folkepension men blot opnår folkepen-
sionsalderen. 
 
Der er her formentlig primært tale om udenlandske personer, der på et tidspunkt 
har været i beskæftigelse i Danmark, men som ikke i dag befinder sig i Danmark.  
 
Historik 
 
Til og med 2007 får alle der opnår folkepensionsalderen denne kode. 
 
Fra version DREAM version 201909 indføres koden 998 for alle der faktisk Folke-
pension og kode 996 for personer der ikke modtager folkepension. Volumen af 
personer med kode 996 falder følgelig voldsomt fra 2007 til 2008 – fra over en ½ 
mio. til omkring 25.000 personer. 
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Ikke bosiddende i Danmark 
 
 
Gyldige koder: 
 
997 Ikke bosiddende i Danmark: Personer der på et givent tidspunkt ikke bor i 
Danmark 
 
 
Historik 
 
Personer der ikke er bosiddende i Danmark i måleugen jf. cpr registret. Koden 
dannes tilbage til 2000. 
 
Koden gives altså kun til personer der jf. cpr-registret flytter til Danmark – altså for 
tiden før tilflytningen; eller for personer der flytter fra Danmark. 
 
Det betyder f.eks. at personer der alene indgår i DREAM som følge af et skatte-
cpr-nummer (personer bosiddende i udlandet der arbejder i Danmark) får ikke den-
ne kode – selvom de altså bor i udlandet. Denne gruppe af personer kan så identifi-
ceres ved, at de har lønindtægt i året men ikke har samtidig angivelse af en bopæls-
kommune i samme år.  
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Folkepension 
 
 
Gyldige koder: 
 
 
998 Folkepension: Personer der modtager folkepension 
 
 
Historik 
 
Baseret på eIndkomst dannes der fra og med 2008 ugentlige bestande for alle per-
soner der modtager folkepension. 
 
Alle der på et tidspunkt fra 2008 har modtaget folkepension bør således medgå i 
DREAM. 
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Død 
 
Gyldige koder: 
 
999 Død: Personer der er døde før folkepensionsalderen. 
 
 
Historik 
 
Oplysningen stammer fra Indenrigsministeriet og findes tilbage fra uge 2000. 
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Beskæftigelsesoplysninger fra eIndkomst 
 
 
Det er besluttet, at lønmodtagere defineres som personer der i eIndkomst har en 
arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst med følgende modifikationer: 
 
1) Der medtages ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst, hvor felt 68 i data 
fra eIndkomst har følgende værdier: 
 
Kode 36: Ydelser efter serviceloven, hvor der kan ske lønindeholdelse 
Kode 44: Bidragspligtig pension, som er pensionsudbetalinger fra tidligere ar-
bejdsgivere 
Kode 74: Bidragspligtig pension, som indføres fra og med 2011 
 
2) Der medtages A-indkomst som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig, når felt 68 
i data fra eIndkomst har følgende værdier: 
 
Kode 15: Strejke- og lockoutgodtgørelse 
Kode 27: DIS-indkomst, udenrigsfart DIS (Dansk Internationalt Skibsregister) 
Kode 34: Søindkomst, Sømænd i udenrigsfart til og fra Færøerne og Grønland 
Kode 35: Søindkomst, Sømænd i nærfart til og fra Færøerne og Grønland 
Kode 57: DIS-indkomst, begrænset fart (sejldistance < 50 sømil) 
Kode 58: DIS-indkomst, nærfart 
 
Der er ingen krav om en mindsteindkomst pr. måned eller krav om indbetaling af 
ATP-bidrag. Dette svarer til den seneste opgørelse af lønmodtagere i RAS (den 
Registerbaserede Arbejdsstyrke Statistik) i uge 48 i 2008 fra Danmarks Statistik.  
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Variable 
 
Y_ååuu viser hvilken ydelse personen har modtaget i ugen. Eksempel: 
y_1452=783 viser, at personen har været på "Førtidspension" i uge 52 2014. 
 
FOR hjælpevariabel (som=1) viser om en person har modtaget førtidspension på et 
eller andet tidspunkt i DREAM’s levetid. 
 
SYG hjælpevariabel (som =1) viser om en person har modtaget på sygedagpenge 
eller jobafklaring på et eller andet tidspunkt i DREAM’s levetid. 
 
DGP hjælpevariabel (som =1) viser om en person har været i dagpengebruttoledig-
hed (passiv og aktiv) på et eller andet tidspunkt i DREAM’s levetid. 
 
KTH hjælpevariabel (som =1) viser om en person har været i det kommunale sy-
stem (bortset fra førtidspension og sygedagpenge) på et eller andet tidspunkt i 
DREAM’s levetid. 
 
INDT viser nyeste indplaceringsdato i en ny dagpengeperiode. Angiver datoen for 
hvornår en person senest er blevet indplaceret i dagpengeperioden med ledigheds-
anciennitet nul. Ledighedsancienniteten bliver nulstillet når den ledige har genop-
tjent retten til dagpenge. 
 
Fra DREAM version 2018_06 anvendes nu et mere standardiseret datasæt som 
kilde for indplacering. Data kan antages at være dækkende fra 2007, da data her 
begyndte at blive indsamlet løbende til dagpengeregistret. Indplaceringsdata mod-
taget før 2007 indgår fra nævnte DREAM-version ikke længere som kilde, da disse 
må antages at være for mangelfulde.  
 
INDT1 viser det der antages at være den forrige indplaceringsdato i en ny dagpen-
geperiode.      
 
INDT2 viser det der antages at være den tredje nyeste indplaceringsdato i en ny 
dagpengeperiode. 
 
INDT3 viser det der antages at være den fjerde nyeste indplaceringsdato i en ny 
dagpengeperiode.      
 
INDT4 viser det der antages at være den femte nyeste indplaceringsdato i en ny 
dagpengeperiode. 
 
MODEDTxx dato for ”nulstillende” samtale i kontaktforløbet. De seneste 24 nul-
stillende samtaler fremgår af DREAM. 
 
SMODTxx dato for sygedagpengesamtale. De seneste 24 sygedagpengesamtaler 
fremgår af DREAM. 
 
INTPGMSTDT og INTPGMSLDT angiver start- og slutdato for evt. deltagelse i 
integrationsprogrammet. Startdatoen er datoen for første deltagelse i integrations-
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programmet mens slutdatoen angiver den seneste deltagelse i programmet. Ofte er 
slutdatoen lig kørselsdatoen for DREAM. Start- og slutdatoen behøver ikke at an-
give et konstant ubrudt forløb, da forløbet godt kan blive afbrudt af f.eks. job. 
 
STATSBORGERSKAB viser statsborgerskab, udtrykt som ud fra Danmarks Sta-
tistik definition af Danmark, Vestlige og Ikke-vestlige lande. 
 
I DREAM vil Danmark have koden: Statsborgerskab=1. 
 
I DREAM vil Vestlige lande have koden: Statsborgerskab=2. Vestlige lande består 
af alle EU-lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, 
Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.  
 
I DREAM vil Ikke-vestlige lande have koden: Statsborgerskab=3. Ikke-vestlige 
lande omfatter alle andre lande. 
  
HERKOMST viser om en person er dansker, indvandrer eller efterkommer fra 
vestlige lande samt indvandrer og efterkommer fra ikke vestlige lande. ’1’ for Dan-
sker, ’2’ for Indvandrer fra vestligt land, ’3’ for Efterkommer fra vestligt land, ’4’ 
for Indvandrer fra ikke vestligt land samt ’5’ Efterkommer fra ikke vestligt land. 
 
Koderne Statsborgerskab og Herkomst generelt: 
 
Statsborgerskab angiver statsborgerskab jf. CPR er en kode for etnisk ophav.  
 
Nedenstående eksempel viser logikken bag ovennævnte koder i DREAM: 
 
• En person der f.eks. er født i Tyrkiet af tyrkiske forældre, men er 

dansk statsborger, vil i DREAM have Statsborgerskab: ’1’ (Dan-
sker) og Herkomst ’4’ (Indvandrer fra ikke vestligt land). 

 
• En person der er født i Danmark og dansk statsborger, men har tyr-

kiske forældre, vil i DREAM have Statsborgerskab: 1 (Dansker) og 
Herkomst 5 (Efterkommer fra ikke vestligt land). 

 
• En person der er født i Danmark og dansk statsborger, hvis forældre 

er af tyrkisk afstamning, men er født i Danmark og er danske stats-
borgere, vil i DREAM have Statsborgerskab: 1 (Dansker) og Her-
komst ’1’ (Dansker). 

 
AKyyyy viser den 2-cifrede a-kassekode ultimo året. Fx AK2008 viser a-kasse 
tilhørsforholdet ultimo 2008. Hvis personen har meldt sig ud af a-kassesystemet i 
løbet af 2008 vil denne a-kasse ligeledes fremgå af AKyyyy, mens der ikke vil 
være indhold i senere AKyyyy variable.  
 
Kilden til A-kasse-tilhørsforholdet kommer fra HAMR og findes tilbage til 2000.  
 



 49 

NYKOMyyyy viser bopælskommunen. DREAM får kommunekoden fra CPR-
registret. Kommunetilhørsforholdet ultimo de enkelte år gemmes i DREAM og 
findes tilbage til 2000. 
 
Skulle en person fraflytte Danmark (eller dø) midt i et kalenderår vil kommuneko-
den det pågældne år relatere til kommunetilhørsforholdet ved udvandringen (eller 
dødsfaldet). Ligeledes kommunekoden for det aktuelle år – f.eks. en  DREAM-
version der indeholder data til og med marts måned et givent år; her er det bopæls-
kommunen ultimo marts måned det pågældne år der fremgår af DREAM  
 
Flytninger mellem kommuner vil således fremgå af DREAM, da der gemmes en 
kommunekode hvert år. Dog vil flere flytninger mellem kommunerne indenfor 
samme kalenderår ikke nødvendigvis fremgå af DREAM.   
 
CIVILSTAND viser civilstand jf. CPR-registret. Mulige koder er Gift eller Regi-
streret parforhold. 
 
Beskæftigelsesvariable: Kilden til tre af de fire månedlige beskæftigelsesvariable 
er CVR-registret. På den enkelte persons lønseddel fremgår CVR- eller PNR-
nummer for beskæftigelsen. Branche, arbejdssted og virksomhedsform kan så ud-
ledes fra CVR-registret. 
 
Branche_yyyy_mm viser at der har været beskæftigelse i år yyyy og måned mm. 
Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. 
Variablen er en sekscifret branchekode. Har variablen en værdi har der været be-
skæftigelse hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Er indholdet 000000 betyder 
det at der har været beskæftigelse men at branchetilknytningen er ukendt. Det er 
branchetilhørsforholdet for den dominerende beskæftigelse i måneden der vises. 
 
Arbsted_yyyy_mm viser at der har været beskæftigelse i år yyyy og måned mm. 
Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. 
Variablen er en tre kommunekode, som angiver den fysiske kommunale placering 
af personens arbejdssted. Har variablen en værdi har der været beskæftigelse. Er 
indholdet 000 betyder det at der har været beskæftigelse men at arbejdsstedet er 
ukendt. Det er arbejdsstedet for den dominerende beskæftigelse i måneden der 
vises. 
 
Virkform_yyyy_mm viser at der har været beskæftigelse i år yyyy og måned mm. 
Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. 
Variablen er en én til to cifret kode som angiver arbejdsgiverens virksomhedsform. 
Ved anvendelse af formatet vformg, i formatprogrammet der kan rekvireres, kan 
arbejdsgiveren opdeles på privat, offentlig og anden arbejdsgiver. Har variablen en 
værdi har der været beskæftigelse. Er indholdet 000 betyder det at der har været 
beskæftigelse men at virksomhedsformen er ukendt.  Det er virksomhedsformen 
for den dominerende beskæftigelse i måneden der vises. 
 
Grad_yyyy_mm viser den månedlige beskæftigelsesgrad i år yyyy og måned mm. 
Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. 
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Graden kan godt være større end 1. Ønskes graden konverteret til timer skal graden 
ganges med 160,33. Det er den samlede beskæftigelsesgrad for måneden der vises. 
 
Match_xkvyy angiver den seneste registrerede matchvurdering ultimo kvartal x år 
yy. Koderne foreligger historisk tilbage til 2006, hvor de er dannet på baggrund af 
en konvertering af de gamle matchkategorier. Når det gælder matchkoder for syge-
dagpengemodtagere foreligger disse dog kun tilbage til foråret 2010. 
 
VISIT_xkvyy angiver den seneste registrerede visitationskode ultimo kvartal x år 
yy. Koderne foreligger fra 2014. 
 
 
FOEDDT viser måneden og eksakte år en person er født og datoen er altid den 1. i 
den måned de er født. I en base der ikke er på cpr-niveau, er det ikke tilladt at vise 
den korrekte fødselsdato, da den oplysning sammenholdt med andre oplysninger i 
DREAM, lettere ville kunne identificere specifikke personer. 
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FORMATER 
 
 
 
Variable i DREAM kan konverteres til forståelig klartekst ved hjælp af et format 
for variablen. 
 
I formatet knyttes variablen op imod en label; fx. vil ydelseskoden 111 via formatet 
blive konverteret til klarteksten ”Dagpenge, Ledighed” og kommunekoden 101 vil 
blive konverteret til ”København”. 
 
På den måde eksisterer der formater for bl.a. følgende DREAM-variable: de ugent-
lige ydelseskoder, a-kasser, kommuner, branchekoder etc. 
 
Ved henvendelse til DREAM-sektionen på mail jhr@star.dk kan man modtage et 
format-program som indeholder en aktuel version af de anvendte formater. Format-
programmet samt seneste manual leveres altid sammen med data – i de tilfælde at 
data overføres via FTP. 
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Historiske A-KASSE sammenlægninger 
 
 
Oversigt over væsentlige sammenlægninger 
 
D03 Grafisk a-kasse ophører pr. 1. januar 2000 og medlemsgrupper overflyttes til 
D15, D53 og D77. I DREAM er alle medlemmer overført til D53 
 
D15 Specialarbejdernes a-kasse fusionerer med Kvindelige arbejderes a-kasse og 
skifter pr. 1. januar 2005 navn til Faglig Fælles A-kasse (3F) 
 
D22 Danske Lønmodtageres a-kasse oprettes pr. 1. oktober 2002 
 
D43 Kvindelige arbejderes a-kasse fusionerer med D15 Specialarbejdernes a-kasse 
pr. 1. januar 2005 og skifter navn til Faglig Fælles Akasse  
 
D76 Danske Sygeplejerskers a-kasse skifter 1. oktober 2004 navn til Danske Sund-
hedsorganisationers a-kasse. 
 
D77 Journalisternes a-kasse ophører ved sammenlægning med D10 pr. 1. januar 
2003 og skifter navn til D10 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikati-
on og Sprog 
 
D83 Frie Lønmodtageres a-kasse skifter navn pr. 1. januar 2005 navn til Frie Funk-
tionærers a-kasse (FFA). 
 
D90 Forsvarets a-kasse ophører pr.1. januar 2002 ved sammenlægning med D92 
 
D93 Frisørerne og Artisterne udtræder pr. 1. januar 2002 fra Frisørerne, Artisterne 
og Maritim a-kasse for at overgå til D53.  
 
D93 Maritim a-kasse fusionerer med D40 pr. 1. januar 2003 og skifter navn til 
Malerfagets og Maritim a-kasse.  
 
D35 og D40 fusionerede den 1. januar 2008 til Byggefagene (D40). 
 
D91 og D86 fusionerede til D86 Akademikernes A-Kasse.  
 
D82 og D57 fusionerede den 1. januar 2015 til D57 Min A-kasse 
 
D62 og D57 fusionerede den 1. januar 2017 til D57 Min A-kasse 
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Dagbog over ændringer i DREAM 
 
 
Version DREAM0901:  
 
- Afskaffelse af variablen OVDTO 
- Sammenlægning af koderne 224 og 225 
- Indførelse af koden 522 
 
 
Version DREAM0902: 
 
- Dataskift vedr. dagpengeledighed, hvor der i stedet for CRAM  an-

vendes RAM data fra 1997 og frem. 
- Indførelse af koden 895.  
 
Version DREAM1002: 
 
- Afskaffelse af koderne 141, 142, 216, 710, 794 og 795. 
 
 
Version DREAM1003: 
 
- Flytning af Udvandringsoplysninger således de fremover har lavere 

prioritet. 
 
 
Version DREAM1004: 
 
- Indførelse af tre månedlige variable som angiver evt. beskæftigelse; 

i form af branche, arbejdsstedets beliggenhed samt arbejdsstedets 
virksomhedsform. 

 
 
Version DREAM1007: 
 
- Indførelse af matchkategoriseringer fra NyMatch 
 
 
Version DREAM1008: 
 
- Afskaffelse af koden 541=Seniorjob, da der ikke er tale om ”rigtige” 

Seniorjob men derimod aktivering for ældre. 
 
- Lablen for DREAM-kode 224 ændres fra ”Uddannelse” til ”Opkva-

lificering” – da gruppen ikke kun indeholder uddannelse. 
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Version DREAM1011: 
 
- Koderne 133, 713, 723, 733, 743 er afskaffet og ændret til 132, 712, 

722, 732 og 742. Det skyldes at data fra datakilden (AMFORA) ikke 
længere kan opgøres på denne måde. 

 
- Beskæftigelsesdefinition er ændret. Tidligere viste DREAM ATP-

beskæftigelsen. AMS har imidlertid besluttet at beskæftigelsesbe-
grebet skal baseres på indbetalt arbejdsmarkedsbidrag, hvilket er et 
mere lempeligt beskæftigelseskrav. 

 
- Samkøringen med CPR, som gjorde at DREAM indeholdt alle per-

soner mellem 18-64 år, foretages ikke mere. Det gav for store uklar-
heder i basen. DREAM indeholder derfor nu igen kun oplysninger 
på personer der har modtaget en ydelse eller har haft beskæftigelse 
jf. eIndkomst. 

 
 
Version DREAM1012: 
 
- Kilden for a-kasse-tilhørsforhold er skiftet fra CRAM til HAMR. 

HAMR kan ikke levere a-kassekoden i 6-cifret format. Variablerne 
AKxxxx afskaffes derfor i DREAM. 

 
- De ”gamle” kommunekoder før kommunalreformen afskaffes. Der 

er således nu i DREAM kun ét sæt variable for kommunetilhørsfor-
hold. 

 
- De kommulerede sygedagpengevariable fra starten af 1990’erne – 

SDPUGE – afskaffes. 
 
 
Version DREAM1108: 
 
- Afskaffelse af visitationskoderne for sygedagpengemodtagere. 
 
- Afskaffelse af de gamle matchkoder – dvs. MATCHKAT-

variablerne. 
 
- Implementering af matchkodedata for sygedagpengemodtagere. 
 
- Implementering af yderligere én indplaceringsdata – INDT2 – som 

er den tredje nyeste indplaceringsdato en person kan have haft. 
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Version DREAM1112: 
 
- Indførelse af 24 samtaledatoer. 
  
 
Version DREAM1201: 
 
- Afskaffelse af koderne for introduktionsydelse og starthjælp. 
  
- Sammenlægning af orlovskoder og VUS/SVU koder. 
 
- Ensretning og nyt kodesystem for redskabsviften for aktivering. 
 
- Indførelse af aktiveringskoder for revalidender og sygedagpenge-

modtagere. 
 
 
Version DREAM1302: 
 
- Indførelse af kode 139: Særlig uddannelsesydelse  
  
- Indførelse af kode 784: Ressourceforløb 
 
 
Version DREAM1312: 
 
- Sammenlægning af koderne: 
 
   132 og 133 til 133.  
   212 og 213 til 213. 
   732 og 733 til 733. 
   742 og 743 til 743. 
   752 og 753 til 753. 
   762 og 763 til 763. 
   892 og 893 til 893. 
 
    med labelen Vejledning og opkvalificering. 
 
 
Version DREAM1402: 
 
- Indførelse af nye koder for arbejdsmarkedsparate på uddannelses-

hjælp: 
 

140, 143, 144, 145, 146, 147, 148  
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- Indførelse af nye koder for øvrige personer på uddannelseshjælp: 
 
   720, 723, 724, 725, 726, 727, 728 
 
- Indførelse af koder for nytteindsats: 
 
   139, 149, 729, 739 
 
- Flytning af koden for særlig uddannelseshjælp: 
 

Den hidtidige kode for særlig uddannelseshjælp (139) skifter til ko-
de 151 da kode 139 fremover er nytteindsats. 

 
 
Version DREAM1406: 
 
- Indførelse af ny kode for arbejdsmarkedsydelse: 
 
   152 Arbejdsmarkedsydelse 
 
 
Version DREAM1504: 
 
-    Sammenlægning af fleksjobkoderne til én kode – 771 Fleksjob 
  
-    Sammenlægning af skånejobkoderne til én kode – 781 Skånejob 
 
-    Indførelse af ny kode for jobafklaring: 785 Jobafklaring 
 
 
Version DREAM1509: 
 
-    Oprettelse af ny ledighedskode, 114 Ledighed, uden dagpenge 
  
-    Afskaffelse af kode 784: Ressourceforløb 
 
- Oprettelse af kode 810, 813,814,815,816,817,818: Ressourcefor-

løb og redskabsvifte. 
 
 
Version DREAM1511: 
 
- Oprettelse af kode 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708: Kontant-

hjælps i.h.t. Integrationsloven og redskabsvifte. 
 
- Oprettelse af kode 710, 713, 714, 715, 716, 717, 718: Integrations-

ydelse og redskabsvifte. 
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Version DREAM1601: 
 
- Oprettelse af kode 870,873, 874, 875, 876, 877,878: Jobafklaring 

og redskabsvifte. 
 
-    Afskaffelse af kode 785: Jobafklaring. 
 
 
Version DREAM1605: 
 
- Oplysningen vedr. delvis raskmelding af Delvis Raske sygedag-

pengemodtagere dannes nu på baggrund af en konkret dato, såle-
des at ikke hele sygedagpengeforløbet får kode 899 men kun den 
del af forløbet, hvor der rent faktisk har været en delvis raskmel-
ding. Niveauet for delvis raskmeldte er derfor naturligt nok faldet 
voldsomt – fra et niveau på ca. 25.000 personer på ugeplanet til ca. 
15.000 personer. 

 
 
Version DREAM1612: 
 
- Oprettelse af kode 160,163, 164, 165, 166, 167,168 og 169: 

Jobklare Integrationsydelse og redskabsvifte.  
 
-    Indførelse af INDT4; den femte ældste indplaceringsdato. 
 
- Jobafklaring, som modtages sammen med kontanthjælpsdata, får 

højere prioriteringsstatus, så jobafklaring f.eks. overskriver syg-
dom og fleksjob.  

 
 
Version DREAM1701: 
 
- Sammenlægning af koderne 231 og 232 til én kode 231 for 6-

ugers selvvalgt uddannelse. 
 
- Indførelse af månedlig variabel der angiver beskæftigelsesgraden 

den enkelte måned. 
 
- Indførelse af start- og slutdato for evt. deltagelse i integrationspro-

grammet. 
 
 
Version DREAM1802: 
 
- Afskaffelse af koderne TYPE, STATKOD, LAND, NATIONAL 

og ETNISK.  
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- Indførelse af nye variable; HERKOMST og STATSBORGER-
SKAB 

 
- Indførelse af variablen FOEDDT dvs. dato (inkl. århundrede) for 

personens fødsel. Af anonymiseringshensyn sættes fødselsdatoen 
til den 1. i fødselsmåneden. Denne variabel vil indgå i alle 
DREAM-versioner, således at der fremover ikke vil blive dannet 
en aldersvariabel i anonyme DREAM-versioner. 

 
 
Version DREAM1803: 
 
-    Afskaffelse af koderne 112, 113, 114.  
 
-    Indførelse af ny kode 115 Supplerende dagpenge. 
 
-    Afskaffelse af koderne 122, 123, 124, 125 og 126 
 
 
Version DREAM1806: 
 
- Sammenlægning af koderne: 131 og 133 til 133, 211 og 213 til 213, 

731 og 733 til 733 og 741 og 743 til 743. 
 
- Nyt navn for civilstand variablen. CIVILSTAND i stedet for 

CIVST. 
 
- Nyt navn for den årlige variabel for a-kasse, hvor hele året der er 

tale om nu fremgår. Variablen AK2000 (mod før AK00) angiver så-
ledes at personen har været aktivt medlem af a-kassen i år 2000. 

  
- Afskaffelse af koderne AFM_ARS1999-AFM_ARS2017. Aktivt 

medlemskab af en a-kasse i året fremgår således nu alene af AKy-
yyy variablerne. 

 
 
Version DREAM1909: 
 
- Indførelse af kode 996 Opnåelse af folkepensionsalder men uden 

folkepension. 
 
 Samtidig baseres kode 998 Folkepension på eIndkomst og indehol-

der herfra alle personer der har modtaget folkepension. 
 
  


