
 

Danmarks Statistik, Forskningsservice 12. maj 2015 
 CLN/- 
   
 
Til Danmarks Statistiks Rådgivende Forskningsudvalg

Udkast til mødereferat   

Møde i Danmarks Statistiks rådgivende forskningsudvalg. Tirsdag den 18. 
november 2014 kl. 13.00 – 15.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens 
mødelokale. 
 
• Professor Peter Maskell, CBS 
• Lektor Lau Caspar Thygesen, SIF  
• Afdelingsleder Lisbeth Pedersen, SFI 
• Lektor Theis Lange, KU 
• Sekretariatschef John Smidt, DØRS 
• Professor Christian Schultz, KU 
• Professor Mickael Bech, SDU 
 
• Afdelingsdirektør Lars Thygesen 
• Kontorchef Ivan Thaulow 
• Kontorchef Peter Linde 
• Specialkonsulent Jørn Korsbø Petersen 
• Specialkonsulent Charlotte Nielsen (ref.) 

 
• Kvalitetskoordinator Karin Wenche Schytte Blix 
• Specialkonsulent Susanne Mainz Sørensen  
• Chefkonsulent Peter Bohnsteds Anan Hansen 
 
• Professor Anette Kjær Ersbøll, SIF 
• Professor Anders Holm, KU 
• Analyse- og forskningschef, Hans Hummelgaard, KORA 
• Forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fonden 
• Professor Mickael Bech, SDU 
 
1. Meddelelser v/ Lars Thygesen, Salg- og Marketing 

a. Forandringsprocesser på Danmarks Statistik 
b. Budgetanalyse  
c. Ændrede krav fra Datatilsynet vedrørende logning 
d. Personalenyt 
e. 25-års jubilæum i Forskningsservice 
f. STARS* 

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

a. Igangværende udviklingsopgaver 
b. Nordisk Forskningsservice 
c. Adgang til forskningsdata fra Eurostat 

 
3. Nyt om uddannelsesdata v/Susanne Mainz Sørensen og Peter Bohnsteds Anan 
Hansen, Befolkning og Uddannelseskontoret 

a. Præsentation af Elevregister 3 
b. Præsentation af de nye DISCED koder 
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4. Præsentation af kvalitetsarbejdet i Danmarks Statistik  v/kvalitetskoordinator 
Karin Wenche Schytte Blix 
 
5. Datafortrolighed under forskerordningen. Regler og praksis. Oplæg til 

diskussion v/Ivan Thaulow Forskningsservice 
 
6. Eventuelt 

1. Meddelelser v/ Lars Thygesen, Salg- og Marketing 

Lars Thygesen bød velkommen. 
 
Forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fonden har meddelt, at han 
grundet travlhed ønsker at udtræde af Danmarks Statistiks rådgivende 
forskningsudvalg. Lars Thygesen og Ivan Thaulow finder en erstatning for 
Torben Tranæs inden næste møde.  
 
Lektor Lau Caspar Thygesen, SIF var til mødet stedfortræder for Professor 
Anette Kjær Ersbøll, SIF. 
 
Referatet fra seneste møde blev godkendt uden indsigelser, dog med enkelte 
kommentarer.  
 
Peter Maskell forslog, at FSE burde gøre mere opmærksom på de specielle 
regler der gælder for adgangen til LMDB data grundet apotekerloven. Ivan 
Thaulow noterede sig dette. 
 
1A FORANDRINGSPROCESSER PÅ DANMARKS STATISTIK 
Lars Thygesens orienterede om, at vores Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov 
primo 2014 igangsatte en reformproces. Hensigten med reformprocessen er 
at gøre Danmarks Statistik mere dynamisk og udadvendt, og at styrke vores 
kontakt med omverdenen. Første fase, idéfasen, mundede ud i at der blev 
nedsat fire temagrupper, der hver især skulle arbejde videre med nogle af de 
forslag der var indkommet fra medarbejdere i Danmarks Statistik. Af størst 
interesse for forskningsudvalget formodes at blive arbejdet fra en 
Temagruppe om Metode, kvalitet og analyse hvor det forventes, at 
forskermiljøet vil blive involveret på et senere tidspunkt.   
 
Faglige arrangementer er et nyt tiltag fra vores Rigsstatistiker. Tiltagets mål 
er at højne det faglige miljø i DST samt øge samspillet med omverdenen. Ved 
disse faglige arrangementer af 1-2 timers varighed pr. gang inviteres eksterne 
forskere, analysemiljøer og andre der anvender Danmarks Statistiks data til at 
fortælle om deres arbejde og analyser. I 2014 har der været ca. 15 af disse 
faglige events.  
 
Fra udvalget blev der spurgt til muligheden for at forskermiljøet kunne blive 
inviteret til disse faglige arrangementer. Lars Thygesen lovede at se på 
muligheden for dette.   
 
1B BUDGETANALYSE 
Lars Thygesens orienterede om Danmarks Statistik efter aftale med Økonomi- 
og Indenrigsministeriet netop er ved at afslutte en budgetanalyse. 
Budgetanalysen er blevet udført af Deloitte. Formålet med analysen er at 
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modernisere og effektivisere Danmarks Statistik, herunder at anvise 
muligheder for en forøgelse af tilskudsindtægter samt til-
pasningsmuligheder, så Danmarks Statistik i højere grad kan leve op til ny og 
revideret EU-lovgivning inden for den givne bevilling, samt give rum til at 
igangsætte initiativer fra reformprocessen. Den bundne opgave for Deloittte 
er, at finde besparelser på mellem 10-15%, dvs. 28-42 mio. kr. Slutproduktet 
er blevet en omfattende rapport samt 15 anbefalinger til tiltag der på sigt 
betyder, at der kan spares midler. Lars Thygesen orienterede om, udvalgte 
tiltag, der berører reorganisering af statistikproduktion (se nedenfor).  
 
Et forslag omhandler håndtering af store og komplekse virksomheder hvor 
Deloitte har foreslået etablering af en særlig enhed til at håndtere store og 
komplekse virksomheder. Direktionens holdning er at forslaget vil blive 
implementeret startende med et mindre antal virksomheder med 
udgangspunkt i projekter i Erhvervsstatistik.  
 
Det andet forslag omhandlede Dataeditering for ikke-kritiske virksomheder i 
erhvervsstatistikken. Deloittes forslag er en makrobaseret tilgang, med størst 
mulig automatisering for ikke-kritiske virksomheder. Danmarks Statistik 
finder forslaget fornuftigt ud fra en statistisk synsvinkel, men er 
opmærksomme på, at forslaget kan få utilsigtede konsekvenser for 
forskningen idet det vil få betydning for kvaliteten af mikrodata for de 
virksomheder, der måske ikke er kritiske i forhold til udarbejdelsen af 
statistik, men som er grundlaget for en række mikrodatasæt til forskere og 
andre brugere af detaljerede data.  Det skal derfor undersøges, i hvor høj grad 
en mere automatiseret fejlretning også dækker forskningens behov. 
Udgifterne til fejlretning, udover hvad der er nødvendigt for den løbende 
statistik, skal i givet fald dækkes af de betalende kunder f.eks. forskerne. 
 
Peter Maskell spurgte til, om man var opmærksomme på, hvilken betydning 
det kunne få, når data senere anvendes til at opregne f.eks. i 
regnskabsstatikken, men synes i øvrigt at forslaget om finansiering via 
forskerne lød ok. Theis Lange spurgte til om man kunne forestille sig, at 
praksis omkring finansiering via forskerne kunne forventes at sprede sig til 
andre statistikområder hvilket ikke umiddelbart var Lars Thygesens 
fornemmelse.    
 

Endvidere har Deloittes foreslået at stikprøverne for visse statistikker øges for 
at spare merudgifter til rykning, fejlretning, genkontakt og imputering. 
Direktionens holdning er, at forslaget ikke gennemføres, idet det er i modstrid 
med de intentioner og holdninger, som Styrelsen har arbejdet ud fra i en 
årrække. Det vil også have uheldige kvalitetsvirkninger 
 
1 C ÆNDREDE KRAV FRA DATATILSYNET VEDRØRENDE LOGNING 
Lars Thygesen orienterede om, at Rigsrevisionen har offentliggjort deres 
"Beretning til Statsrevisorerne om statens behandling af fortrolige 
oplysninger om personer og virksomheder". Rapporten konkluderer, at 
Danmarks Statistik ikke lever op til sikkerhedsbekendtgørelsen, fordi 
registreringen af medarbejdernes opslag i systemer, der indeholder 
personoplysninger, ikke er detaljerede nok.  
 
Lars Thygesen pointerede, at Danmarks Statistik altid har haft stærkt fokus på 
datafortrolighed, da det er en vigtig del af vores eksistensgrundlag. Danmarks 
Statistik gør meget for at sikre data, og vi tager naturligvis kritikken alvorligt. 
Der arbejdes i forlængelse heraf på at ændre de relevante IT-systemer, så DST 
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i løbet af 2015 vil opfylde lognings-kravene. Det vil gøre det muligt at 
registrere, hvilke medarbejdere, der har bearbejdet data om hvilke personer 
hvornår. Dette kan man bruge i tilfælde af, at oplysninger bliver lækket – 
hvilket vi dog aldrig har set eksempler på. 
    
Lars Thygesen forklarede, at når Danmarks Statistik indtil nu har logget 
oplysningerne om medarbejdernes opslag på et mere overordnet niveau, er 
det fordi, vi på baggrund af tidligere drøftelser med Datatilsynet har haft god 
grund til at tro, at vores praksis var i orden. I juli 2014 blev det dog endeligt 
afklaret i Datarådet, at den nuværende registrering ikke er tilstrækkelig.  
 
Danmarks Statistik har derfor planlagt en omlægning af alle de systemer, der 
behandler identificerende personoplysninger, og hvor man ikke allerede i 
forvejen foretager den detaljerede logning. Omlægningen vil formentlig 
komme til at bestå i, at alle datasæt med identificerende personoplysninger 
omlægges til Oracle-databaser. Det vil herefter være muligt at indføre logning 
i overensstemmelse med § 19, stk. 1.  
 
Det forventes, at det generelle system er afsluttet i løbet af 2015, 
  
Lars Thygesen meddelte, at implementeringen af et nyt logningssystem 
forventes at komme til at trække på ressourcer i FSE, og det kan derfor på et 
tidspunkt kunne komme til at påvirke pris og leveringstider. I hvilket omfang 
det vil påvirke driften er dog svært at vurdere på nuværende tidspunkt. 
 
I beretningen kritiseres det desuden, at Danmarks Statistik ikke har været 
gode nok til at følge op på de aftaler, der er indgået med vores 
databehandlere, dvs. analysebureauer der indsamler interviews for Danmarks 
Statistik. Det bliver der rettet op på inden årets udgang. 
 
1D PERSONALENYT 
Lars Thygesens går på pension ultimo februar 2015. 
 
Søren Schiønning Andersen har erstattet Hilmer Bøjesen som 
afdelingsdirektør for Erhvervsstatistik. 
 
1E 25 ÅRS JUBILÆUM 
FSE holder 25 års jubilæum d. 25/11 2014, og afholder i den anledning en 
reception hvor personer, der har været med til at præge opbygningen af DST’s 
forskerordning siden dens start for 25 år siden, er inviteret. I forbindelse med 
jubilæet udgives et jubilæums skrift, som flere både tidligere og nuværende 
medlemmer af forskningsudvalget har bidraget med input til.  
 
1F STARS 
Lars Thygesens orienterede om, at møderne i STARS - Strategisk Alliance for 
Register og Sundhedsdata, betyder bedre koordinering og øge samarbejdet 
mellem de centrale aktører inden for sundhedsregisterforskning herunder 
DST og SSI.  
 
SFI SURVEY 
Peter Linde orienterede om, at SFI Survey fra årsskiftet overtages af 
Danmarks Statistik. Dette betyder, at man fremadrettet vil kunne bestille 
besøgsinterviews.  
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2. Status og planer for de væsentligste aktiviteter i 
Forskningsservice v/ Ivan Thaulow, Forskningsservice  

2A IGANGVÆRENDE UDVIKLINGSOPGAVER 
Ivan Thaulow fortalte, at der arbejdes videre på, at udvikle et omfattende 
online bestillingssystem, hvor forskerne direkte via vores hjemmeside kan 
bestille data til deres forskningsprojekter. Målsætningen er, at systemet 
udvikles så der kommer langt bedre sammenhæng mellem bestilling af data, 
dokumentation og adgange til data. Målet er at systemet skal være klar til 
ibrugtagning om 1-2 år. Jokeren i denne tidsplan er dog logningssagen, som 
evt. kan forsinke online projektet (se tidligere). 
 
Højkvalitetsdokumentationen sociale pensioner, familieindkomster og ældre 
dokumentationen skrider planmæssigt frem.  
 
 
2B NORDISK FORSKNINGSSERVICE 
Ivan Thaulow orienterede om, at Danmarks Statistik på det nordiske 
chefstatistikermøde i september har indgået aftale med de andre nordiske 
landes statistikinstitutioner om at iværksætte en fællesnordisk 
forskerordning. Ordningen vil i første omgang fokusere på sociale mikrodata, 
mens data om sundhed og data om virksomheder ikke kommer med. 
Ordningen gør brug af eksisterende adgange via remote-access. Derfor kan 
data kun hostes af de lande, som har en remote-access, alle output vil blive 
tjekket før de hjemsendes.  
 
 
2C ADGANG TIL FORSKNINGSDATA FRA EUROSTAT 
Ivan Thaulow orienterede om, at Ifølge Regulation (EU) 557/2013 skal EU-
forskere kunne tilgå mikrodata i to former med hver sine sæt betingelser 
nemlig ’scientific use files’ og ’secure use files’. ”Scientific use files” er 
mikrodata, der sendes direkte til forskeren. Inden de fremsendes foretages en 
streng disclosure control f.eks. er alder kodet i 5 års intervaller med en max 
kodning der hedder 85+.  ”Secure use” files er data, hvor der ikke er foretaget 
nogen disclosure control. Disse data sendes aldrig direkte til forskerne, men 
kan pt alene tilgås via Eurostat’s  Safecenter i Luxembourg.  
 
Næste skridt bliver, at Eurostat udvikler et system til akkreditering af 
Nationale Statistik Institutioner, der ønsker at blive nationale Access 
Facilities, hvorfra forskere kan tilgå mikrodata. DST deltager i dette arbejde 
via deltagelse i møder 

 
3. Nyt om uddannelsesdata v/Susanne Mainz Sørensen og Peter 

Bohnsteds Anan Hansen, Befolkning og Uddannelseskontoret 
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4. Præsentation af kvalitetsarbejdet i Danmarks 
Statistik  v/kvalitetskoordinator Karin Wenche Schytte Blix 

5. Datafortrolighed under forskerordningen. Regler og praksis. 
Oplæg til diskussion v/Ivan Thaulow Forskningsservice 

Ivan Thaulow orienterede om, at der på det seneste har været en del fokus fra 
pressens side på forskeres adgang til mikrodata, og ikke mindst hvordan DST 
håndterer datasikkerhed samt sikrer sig anonymitet af persondata. Dette 
afstedkom i efteråret en aktindsigtssag fra pressen. Al korrespondance i 
forbindelse med forskernes overtrædelse af Danmarks Statistiks 
datafortrolighedsregler for de seneste fem års blev samlet – i alt 88 sager. 
Ivan Thaulow pointerede, at der ikke i nogen af de 88 sager har været tale om 
at personoplysninger blev forsøgt misbrugt.   
 
Forskningsservice har skærpet reaktionen ved et brud på reglerne om datafor-
trolighed og datasikkerhed under forskerordningen ved Danmarks Statistik. 
Hvis FSE konstaterer et alvorligt brud på reglerne for anvendelse af 
mikrodata, lukkes hurtigst muligt for hele institutionens adgang til mikrodata 
i minimum en måned. FSE har ligeledes skærpet opmærksomheden på 
hjemsendelse af meget detaljerede tabeller. 

 
Pro- og kontra for den kollektive afstraffelse blev diskuteret i plenum. Det 
blev også fremført at straffen ikke rammer ens, da der er forskel på om en lille 
institution med få medarbejdere og få projekter lukkes ned, eller om det 
drejer sig om en stor forskningsinstitution.  
 
En totrinsløsning blev foreslået, hvor kun adgangen for forskeren der laver 
fejlen udelukkes, og først ved gentagne fejl lukkes adgangen for hele 
forskningsmiljøet.  
 
Ivan Thaulow orienterede om, at det fremadrettet vil blive krævet slutdato’er 
for alle projekter. Dette er et krav fra Datatilsynets side. 
 

 
 
 
 


