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Danmark Statistiks forskerordning
Autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til de 
data, de har behov for til at løse konkrete forsknings- og 
analyseopgaver. 

‘Skræddersyet’ datasæt på det enkelt projekt
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Mikrodata
fra DST

Mikrodata
fra DST

Andre 
data 

kilder

Andre 
data 

kilder

Danmark Statistiks Forskerordning

Forskermaskinen
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Forskningsservice

Hjælp og rådgivning omkring variable/registre samt 
forskeradgang til data

24 medarbejdere bestående af akademikere og 
én sekretær 

Almenkundeteam, sundhedskundeteam, ministerieteam, 
privatkundeteam



Kunder
1. Nationale forskningsinstitutter og –centre

2. Universiteter og andre læreanstalter

3. Hospitaler, sygehuse, universitetshospitaler og 
forskningsenheder indenfor sundhedsvidenskab

4. Ministerier, styrelser og kommissioner

5. Konsulentvirksomheder

6. Kommuner, regioner, beskæftigelsesregioner og politiet

7. Andre private virksomheder (Bank, pension, finansiering 
og forsikring)

8. Interesseorganisationer
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Kontaktperson og 
godkendelse af projekt

Kontaktperson og 
godkendelse af projekt

Dataudtræksbeskrivelse 
og pris

Dataudtræksbeskrivelse 
og pris

Et typisk projektforløb
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KontraktKontrakt ForskeraftalerForskeraftaler

Et typisk projektforløb
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Adgang 
til data
Adgang 
til data

Et typisk projektforløb
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Registerdata
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Sundhedsdata

Demografi

Indkomstdata

Arbejdsmarkedsdata

Sociale data

Uddannelse



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data

7/12/2019 10



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Sundhedsdata
Landspatientregister

Indlæggelser og diagnoser mv. fra 1977-2017

Lægemiddeldatabase, 1995-2018

Adgang kræver en godkendelse af Sundhedsdatastyrelsen (SDS)

Sygesikring 
Lægebesøg mv. 1992-2018

Det Medicinske Fødselsregister (MFR)1997-2017



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Diagnoser
Behandlinger
Operationer
Ambulante besøg
Indlæggelsesdage
Lægemidler
Kontakt til egen læge

Diagnoser
Behandlinger
Operationer
Ambulante besøg
Indlæggelsesdage
Lægemidler
Kontakt til egen læge



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Alder og køn
Indvandringer- og 
udvandringer
Døde
Civilstand
Bopæl
Familie 

Alder og køn
Indvandringer- og 
udvandringer
Døde
Civilstand
Bopæl
Familie 



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Diagnoser
Behandlinger
Operationer
Ambulante besøg
Indlæggelsesdage
Lægemidler
Kontakt til egen læge
Fødsler

Diagnoser
Behandlinger
Operationer
Ambulante besøg
Indlæggelsesdage
Lægemidler
Kontakt til egen læge
Fødsler



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Personindkomst
Overførselsindkomst
Familieindkomst
Pensioner
Boligstøtte
Dagpenge, sygedagpenge og 
kontanthjælp
Socioøkonomisk status
Beskæftigelse status
Hjemmesygepleje
Kriminalstatistik

Personindkomst
Overførselsindkomst
Familieindkomst
Pensioner
Boligstøtte
Dagpenge, sygedagpenge og 
kontanthjælp
Socioøkonomisk status
Beskæftigelse status
Hjemmesygepleje
Kriminalstatistik



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Diagnoser
Behandlinger
Operationer
Ambulante besøg
Indlæggelsesdage
Lægemidler
Kontakt til egen læge
Fødsel/komplikatione
r

Diagnoser
Behandlinger
Operationer
Ambulante besøg
Indlæggelsesdage
Lægemidler
Kontakt til egen læge
Fødsel/komplikatione
r



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Uddannelse
Karakterer
Specialundervisning
Daginstitutioner
Børnetilskud

Uddannelse
Karakterer
Specialundervisning
Daginstitutioner
Børnetilskud



Uddannelse
Befolkningens uddannelse 1981-2018

Højeste fuldførte uddannelse 1981-2018

PhD

Karakterer Folkeskole 2002-2016, Gymnasium 1997-2015 

Specialundervisning 2011-2015



Eksempel på kobling af 

sundhedsdata og andre data
Formålet er at lave en karakteristik af personer, der har en kronisk sygdom samt 
arv og miljø. 
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Survey
Registerdata fra 
eksterne kilder 
Eget indsamlet data

Survey
Registerdata fra 
eksterne kilder 
Eget indsamlet data
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Kontrolgrupper
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Kontrolgrupper
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Eksempler på andre registre

29



Eksempler på andre registre
Boliger og ejendomme

Virksomhedsdata

Energidata

Pendlerafstande

Geodata

30



Tak for jeres 
opmærksomhed
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