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 CLN/- 
   
 
Til Danmarks Statistiks Rådgivende Forskningsudvalg

Mødereferat   

Møde i Danmarks Statistiks rådgivende forskningsudvalg. Tirsdag den 13. 
maj 2014 kl. 13.00 – 15.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale. 
 
• Professor Anders Holm, KU 
• Analyse- og forskningschef, Hans Hummelgaard, KORA 
• Lektor Lau Caspar Thygesen, SIF  
• Professor Niels Keiding, KU 
• Lektor Theis Lange, KU 
• Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Fonden  
• Professor Mickael Bech, SDU 
 
• Professor Peter Maskell, CBS 
• Sekretariatschef John Smidt, DØRS 
• Professor Christian Schultz, KU 
• Professor Anette Kjær Ersbøll, SIF 
• Afdelingsleder Lisbeth Pedersen, SFI 
• Forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fonden 
 
• Afdelingsdirektør Lars Thygesen 
• Kontorchef Ivan Thaulow 
• Specialkonsulent Jørn Korsbø Petersen 
• Specialkonsulent Charlotte Nielsen (ref.) 
 
1. Meddelelser v/ Lars Thygesen, Salg- og Marketing 

a. STARS* 
b. Kvalitetsarbejdet på DST  
c. EU’s General Data Protection Regulation 
d. EU’s Commission Regulation on Access to Confidential Data for 

Scientific Purposes 
 

2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i Forskningsservice v/ Ivan 
Thaulow, Forskningsservice 

a. Årets aftale med KOR 
b. Brugen af sundhedsdata på DST 
c. Datasikkerhed: Øget fokus af forskernes hjemsendelse af data 
d. Task-Force om internordisk forskningsservice  
e. Andre vigtige udviklingsopgaver i 2014 

 
3. Konsekvenser af NETS-sagen v/ Lars Thygesen, Salg- og Marketing 
 
4. Ideer til mere effektive data-leverancer til forskerne. Kort oplæg til diskussion 
v/ Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 
5. Nyt om arbejdsmarkedsregnskabet v/ Pernille Stender, Arbejdsmarkeds-
kontoret 
 
6. Eventuelt 
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1. Meddelelser v/ Lars Thygesen, Salg- og Marketing 

Lars Thygesen bød velkommen. 
 
Lektor Theis Lange, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk 
afdeling, KU indtræder i Danmarks Statistiks rådgivende forskningsudvalg i 
stedet for Professor Niels Keiding fra samme sted. Lars Thygesen takkede 
Niels for hans indsats og det gode samarbejde i udvalget.  
 
Lars Thygesen bød også velkommen til de to stedfortrædere der deltog i 
dagens møde: Lektor Lau Caspar Thygesen, SIF - stedfortræder for Professor 
Anette Kjær Ersbøll, SIF samt Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, 
Rockwool Fonden - stedfortræder for Forskningschef Torben Tranæs, 
Rockwool Fonden. 
 
Referatet fra seneste møde blev godkendt uden indsigelser. 
 
1A STARS 
Lars Thygesens orienterede om Danmarks Statistiks rolle i STARS - Strategisk 
Alliance for Register og Sundhedsdata, et udvalg under Sundhedsministeriet 
der blandt andet skal sikre dialog, koordination og gennemsigtighed for 
registerforskning indenfor sundhedsområdet.  
 
En af opgaverne i udvalget er, at tage stilling til fordelingen og fremtidige 
roller indenfor registerforskning på Sundhedsområdet. Dette er aktuelt nu 
hvor Statens Serum Institut tilbyder en forskerordning på Sundhedsområdet, 
der i nogen grad overlapper Danmarks Statistiks service for forskere. 
  
Danmarks Statistik var ikke oprindeligt udpeget som medlem af STARS, men 
Lars Thygesen er nu blevet inddraget som uofficiel medlem af udvalget. Dette 
har betydet at samarbejdet mellem SSI og Danmarks Statistik blevet 
væsentligt forbedret efter en periode med en mere anspændt forhold.  
 
Professor Niels Keiding orienterede om, at han for nyligt har været til 
generalforsamling i Dansk Epidemiologisk selskab, hvor der blev udtrykt 
bekymring over SSI’s dobbeltrolle som henholdsvis forskningsinstitution og 
administrativ myndighed af registre indenfor sundhedsområdet. 
Bekymringen gik særligt på, og om denne dobbeltrolle ville betyde, at SSI ikke 
ville være uafhængige i deres bedømmelser af ansøgninger fra forskere om 
adgang til registerdata.  
 
Ivan Thaulow meddelte at Danmarks statisk aktuelt har to problemstillinger 
med SSI. Disse er: 

(1) SSI’s behandlingsprocedure ved ansøgninger om forskeradgang til 
Lægemiddelregisteret og cancerregisteret  

(2) Mulighederne for at sundhedsdata kan indgå i projektdatabaser.  
 

Begge problemstillinger ser dog ud til være mere eller mindre løst ikke mindst 
takket være Hans Hummelgaard, KORA der i sin egenskab som formand for 
KOR har foranstaltet bilaterale møder mellem SSI og Danmarks Statistik.  
 
Ad 1: Ivan Thaulow forklarede, at Lægemiddeldata ud over persondataloven 
er underlagt apotekerloven, og dermed underlagt et andet regelsæt end 
øvrige registerdata, hvilket i en periode har skabt nogen usikkerhed omkring 
hvordan disse data skal håndteres. Efter grundige gensidige orienteringer 
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mellem Danmarks Statistik og SSI har Danmarks Statistik nu fået mulighed 
for, at lave vurderinger om der skal genindsendes ansøgninger ved udvidelser 
af eksisterende projekter der har adgang til Lægemiddeldata.  
 
Ad 2: Lægemiddeldata vil i fremtiden kunne indgå i projektdatabaser.  
 
Peter Linde orienterede om Danmarks Statistiks regler omkring stikprøver 
baseret på sundhedsdata. Sundhedsdata kan anvendes som grundlag for 
survey’s, så længe der samtidig udtrækkes en population, der ikke har de 
ønskede sundhedskarakteristika og interviewer ikke ved hvilken gruppe den 
interviewede person tilhører.  
 
1B KVALITETSARBEJDET PÅ DST  
Flere initiativer er i gang på Danmarks Statistik for at øge kvaliteten på 
arbejdet i Danmarks Statistik.  
 
Lars Thygesen fremhævende specielt følgende: 
 
EU’s Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of practice) 

Danmarks Statistik har implementeret EU’s Adfærdskodeks for europæiske 
statistikker, der skal sikre at alle producenter af officiel statistik i EU anvender 
de bedste internationale statistiske principper og metoder. Mere information 
ligger på Danmarks Statistiks hjemmeside: 
http://www.dst.dk/da/OmDS/lovgivning/code-of-practice-
adfaerdskodeks.aspx 
 
Vigtige fokusområder er: 

• Rettidighed  
• Fitness for use 
• Quality assurance, dvs. at opdage fejl før de udgives.  

 

EU’s peer review er netop afsluttet. Det vil blive fulgt op af et internationalt 
panel på tre personer kommer og evaluerer Danmarks Statistiks processer 
baseret på EU's peer review. 
 
På basis af EU’s peer review er det er blevet beskrevet en standardiseret 
kvalitetskontrolproces i Danmarks Statistik, hvor der lægger op til en mere 
systematisk organisering af kvalitetsarbejdet i Danmarks Statistik. Danmarks 
Statistik har besluttet, at der snarest tages initiativ til at oprette en stilling 
som kvalitetskoordinator placeret i sektionen Metadata og Kvalitet i 
Forskning og Metode.  
 
En ekstern budgetanalyse af Danmarks Statistik vil snart igangsættes. Dennis 
Trewin (tidligere generaldirektør i det australske statistikbureau) der har stor 
ekspertise i budgetanalyser af statistikbureauer vil blive involveret som 
konsulent.  
 
Projektet omkring metadata skrider planmæssigt frem. Det nye 
dokumentationssystem Colectica, der følger DDI standarder, anvendes.  
 
 
1C EU’S GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
EU’S ”general data protection regulation” har særlig aktualitet set i lyset af 
den fx NETS sagen. Lars Thygesen orienterede om betydningen af fjernelse af 
identifikationsnumre (Artikel 21).  
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1D EU’S COMMISSION REGULATION ON ACCESS TO CONFIDENTIAL DATA FOR 
SCIENTIFIC PURPOSES 
Danmark påtænker at blive Acces Facility. Ud over dette var der intet nyt at 
berette under dette punkt.  
 
1E EKSTRA PUNKT 
Lars Thygesen berettede at FSE har haft 25 års jubilæum og i den forbindelse 
vil lave et jubilæums skrift. Efter det indledende arbejde af Otto Andersen 
varetages færdiggørelsen af en journalist. Journalisten vil i den forbindelse 
kontakte brugere af forskerordningen samt FSE medarbejdere   
 
2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i Forskningsservice v/ 
Ivan Thaulow, Forskningsservice 
 
2A ÅRETS AFTALE MED KOR 
Ivan Thaulow orienterede udvalget om, at årets KOR forhandlinger er faldet 
på plads. Med hensyn til priserne vil der ske en del ændringer. Timeprisen for 
offentlige kunder vil blive sat ned til 1150 kr. For de private kunder vil 
timeprisen til gengæld blive sat op til 1750 mens prisen for private kunders 
log-on på forskermaskinen vil blive sat ned til 180 kr. Disklejen, der før var på 
35 kr. i kvartalet pr. 5 Megabyte lagerplads sænkes til 25 kr.   
 
Ivan Thaulow orienterede kort, at baggrunden for denne ændring er, at 
priserne er blevet tilpasset så de i højere grad afspejler de privates ressource 
forbrug af henholdsvis IT og brug af data.  
 
 
Der er i år blevet afsat penge til at Højkvalitetsdokumentere udvalgte variable 
fra Ældredokumentation, Familieindkomst og Sociale pensioner. 
 
2B BRUGEN AF SUNDHEDSDATA PÅ DST 
Der var ikke yderligere at tilføje til dette punkt. 
 
2C DATASIKKERHED: ØGET FOKUS AF FORSKERNES HJEMSENDELSE AF DATA 
Ivan Thaulow orienterede om at der på det seneste har været en del sager, 
hvor forskere har hjemsendt mikrodata. En forseelse der ses med alvor på i 
DST. Ivan Thaulow orienterede desuden om, at et af de tiltag FSE påtænker, 
er introduktionskurser for nye forskere. Kurserne vil ud over registerdata 
sætte fokus på datasikkerhed og adfærd på forskermaskinerne. Udvalget var 
meget positive overfor dette forslag, og flere spurgte til om man kunne gøre et 
sådant kursus obligatorisk.  
 
Mickael Bech gjorde i den forbindelse opmærksom på en spændende artikel 
om anonymisering af data fra Journal of Economic Perspectives (vedhæftet).  
   
2D TASK-FORCE OM INTERNORDISK FORSKNINGSSERVICE  
Der er nedsat en nordisk task force, der skal gøre det lettere for forskere at få 
adgang til data på tværs af de nordiske landegrænser. Der ønskes blandt 
andet en lettere ansøgningsprocedure, således at det kun er nødvendigt at 
ansøge i et Nordisk land for at få adgang til data i alle lande.  
Statistikbureauerne er repræsenteret, og Ivan Thaulow er formand. Forslaget 
der skal forelægges de nordiske landes chefstatistikere er rykket til september 
2014. 
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2E ANDRE VIGTIGE UDVIKLINGSOPGAVER I 2014 
Ivan Thaulow orienterede om, at efter møder med Datatilsynet, er vi blevet 
opmærksomme på, at der er behov for at sætte start- og slutdatoer på 
registerforskningsprojekter. FSE arbejder videre med at implementere 
håndhævelsen af dette.   
 
Der arbejdes videre på, at udvikle et on-line bestillingssystem til 
forskningsprojekter. Målsætningen er, at systemet udvikles så der kommer 
bedre sammenhæng mellem bestilling af data, dokumentation og adgange til 
data.  
 
Der igangsættes et projekt hvor der dannes mindre geografiske enheder 
(klynger), der er stabile over tid, og som samtidigt overholder Danmarks 
Statistiks diskretionskrav. Dette vil fremadrettet gøre det hurtigere og 
billigere, at arbejde med den geografiske dimension i 
registerforskningsprojekter.  
 
3. Konsekvenser af NETS-sagen v/ Lars Thygesen, Salg- og Marketing 
Lars Thygesen orienterede om, at i den aktuelle ”NETS-sag” er fortrolige data 
blevet lækket grundet en menneskelig faktor. Lars Thygesensen sagde, at 
risikoen for sådan altid findes selv i Danmarks Statistiks regi. Kulturen 
omkring datasikkerhed er dog utrolig vigtig at sætte i højsæde.    
 
4. Ideer til mere effektive data-leverancer til forskerne. Kort oplæg til 
diskussion v/ Rockwool Fonden  
 
På vegne af Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed varetog 
Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Fonden denne 
fremlæggelse.  
 
Marie Louise Schultz-Nielsen adspurgte om muligheden for at registre 
indeholdt projektdatabaser blev opdateret automatisk ved nye udgivelser 
fremfor som nu hel- eller halvårligt. Ivan Thaulow var positiv overfor dette 
ønske, og opfordrede til at projektdatabaser indehavere henvendte sig og 
specificerede deres ønsker til opdateringsfrekvenser. Hyppigere opdateringer 
vil naturligvis være mere tidskrævende og dermed en smule dyrere. 
 
Marie Louise Schultz-Nielsen efterspurgte, at FSE fremover sætter større 
bevågenhed på leverancer af speciel-syede data, således at forskere med det 
samme får leveret alle de variable, der er nødvendige og ikke skal sidde 
længere tid og vente på at få efterleveret f.eks. særligt konstruerede vægte. 
Ivan Thaulow beklagede at Rockwool Fonden havde oplevet sådanne 
problemer.  
 
5. Nyt om arbejdsmarkedsregnskabet v/ Pernille Stender, 
Arbejdsmarkeds-kontoret 
Slides er vedlagt som bilag til referatet. 
 
6. Eventuelt 
De næste to møder er fastlagt til 18. november 2014 og 12. maj 2015. Mødet 
er booket i medlemmernes kalendere. 
 
Peter Linde orienterede om, at forskerbeskyttelsen ophørte pr. 1. april 2014. 
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