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14. oktober 2022 

CJB 

6. Nationalregnskab 

Referat af 24. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Statistik 

 

Tid: 

Fredag den 7. oktober 2022 kl. 13 

Dagsorden for 24. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Sundhedsstatistik 
 

3. Månedlige indikatorer for udenrigshandlen i faste priser 

 

4. Modernisering af intrastat 

 

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til meddelelsespunkter 

b. Næste møde: 24. april 2023 

 

Hjemmeside: 

Brugerudvalgets hjemmeside kan findes på: 
www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg. Alle mødedokumenter, oplæg og 
meddelelsespunkter er tilgængelige her. 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer. Dagsordenen blev 

godkendt. 

2. Sundhedsstatistik 

Præsentation af sundhedsstatistik v. Louise Mathilde Justesen og Magnus Jeppesen, 

Offentlige finanser. I den nye statistik over udgifter til sundhed, er det muligt at 

identificere hvad der forbruges, hvor det forbruges samt hvem der har finansieret 

forbruget. Statistikken kan samtidig bruges til at sammenligne niveauet af 

sundhedsudgifter på tværs af lande, da statistikken er udarbejdet efter internationale 

standarder, som er lavet i samarbejde mellem Eurostat, OECD og WHO.  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Sofie Holme Andersen: En meget brugbar statistik. Vil det være muligt at lave en 

opdeling i, hvad der er offentlige og private hospitaler?  

 

Louise Mathilde Justesen: Nej, det er ikke muligt at udskille privathospitaler. 
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Hjarn von Zernichow Borberg: Hvordan er opgave/byrdefordelingen defineret i 

forhold til den funktionelle opdeling? 

 

Magnus Jeppesen: Sundhedsstatistikken har næsten samme afgrænsning. 

 

Hjarn von Zernichow Borberg: Hvordan er opdelingen af plejehjem? Tidligere har 

OECDs opdeling og vores nationale opdeling været forskellig og derfor svær at 

sammenligne og tolke på. 

 

Louise Mathilde Justesen: For plejehjem er der lavet en opdeling i to: social og 

sundhed. Omkostninger inden for social dækker bl.a. over praktisk hjælp i hjemmet 

og indgår derfor ikke i sundhedsstatistikken. 

 

Hjarn von Zernichow Borberg: Det er en meget spændende statistik. Den kunne evt. 

suppleres med en overgangstabel til den regnskabsbaserede opgørelse af 

sundhedsområdet, hvilket vil være relevant for mange. 

 

Teis Bay Andersen: Hvor brugt er statistikken af brugerne? 

 

Louise Mathilde Justesen: Der har været relativt meget aktivitet siden 

offentliggørelsen i juni, men det er svært at opgøre hvor brugbar den er efter så kort 

tid. 

3. Månedlige indikatorer for udenrigshandlen i faste priser 

Præsentation af månedlige indikatorer for udenrigshandlen i faste priser v. Jes Asger 

Olsen, Økonomiske modeller. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Bjørn Tangaa Silleman: Det er meget brugbart for os og noget vi har ventet på i meget 

lang tid. I den nuværende situation er det blevet endnu mere relevant med de store 

prisudviklinger. Er nationalregnskabstallene brugt som benchmark for tallene? Her 

har fastprisserierne for udenrigshandlen nemlig tidligere set mærkelig ud. Og er det 

noget der kan bruges til at forbedre nationalregnskabstallene? 

 

Jes Asger Olsen: Vi har endnu ikke afgjort, om tallene kan bruges som indikator i 

nationalregnskabet, men det er noget vi muligvis vil kigge nærmere på i regi af 

nationalregnskabsprojektet, FODANA. Nationalregnskabet bruges også 

producentprisindekset, PPI, til fastprisberegningen af udenrigshandlen med varer. 

 

Bjørn Tangaa Silleman: Hvornår vil I gå i gang med det? 

 

Kirsten Balling: Det er noget vi vil undersøge inden for de næste 3-6 måneder. Det vil 

være interessant allerede i forbindelse med udenrigsøkonomis udgivelser. Dog er det 

nødvendigt, at vi kvalitetssikrer det mere grundigt i forhold til 

nationalregnskabstallene inden det sendes ud til brugerne for at undgå at udsende 

”støj”. Vi vil sandsynligvis udsende det som eksperimentel statistik, da opgørelserne 

er ret følsomme og derfor kræver tallene varedeklaration pga. usikkerhederne der er 

forbundet med opgørelsen.  

 

Casper Winther: Indtil videre er der udarbejdet indikatorer for udenrigshandlen med 

varer. Det vil også være interessant at udvide med udenrigshandlen med tjenester. 
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Bjørn Tangaa Silleman: Det er vi også meget interesserede i at se, da disse serier også 

tidligere har set lidt mærkelige ud. 

 

Kirsten Balling: I første omgang vil vi fokusere på varerne. 

 

Jonas Dan Petersen: I det kvartalsvise nationalregnskab forsøger vi naturligvis at 

ramme de endelige tal. Vi bruger også SPPI for tjenesterne, men der er udfordringer i 

forhold til diskretionering af søtransport, hvor SPPI ikke offentliggøres. Så derfor er 

det meget svært at opdele tjenesterne i offentliggørelsen – også på et meget 

aggregeret niveau. 

4. Modernisering af intrastat 

Præsentation af modernisering af intrastat v. Stefan Gottschalck Anbro, 

Udenrigsøkonomi. 

 

Hjarn von Zernichow Borberg: I forhold til de ikke-metodiske forskelle: Indeholder 

det også varer der ikke krydser grænsen? 

 

Stefan Gottschalck Anbro: UHV omfatter kun varer, der krydser grænsen, så derfor 

stammer ikke-metodiske forskelle altid varer, der krydser grænsen. Men det er 

rigtigt, at nogle af de transaktioner, der kan give problemer, er transaktioner, hvor 

varen nok krydser grænsen til det kompilerende land, men ikke krydser grænsen til 

en mellemhandlers land.   

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til skriftlige meddelelsespunkter 

Spørgsmål og kommentarer til 3. Ny prisstatistik for andelsboliger: 

Nikolaj Mose Dreisig Hansen: Er prisindekset månedligt og bliver det offentliggjort? 

Jakob Henrik Holmgaard: Ja, vi laver det som serviceopgave for SKAT. Tallene er 

klar til offentliggørelse og lægges i Statistikbanken når SKAT giver grønt lys. 

b. Næste møde: 24. april 2023 

 

I Danmarks Statistik vægter vi brugernes behov meget højt og derfor er de input og 

kommentarer I bidrager med meget vigtige. Vi har dog observeret, at det normalt kun 

er mellem halvdelen eller en tredjedel der deltager i møderne. Derfor vil vi muligvis 

kontakte nogle af jer med henblik på at tilpasse indholdet eller formen på 

brugerudvalgets og dets aktiviteter. Vi fortsætter med at afholde møderne fysisk i 

Danmarks Statistik, da vi oplever at dialogen med jer er bedst på den måde. Vi vil 

også rigtig gerne modtage forslag til dagsordensemner fra jer, da vi meget gerne vil 

imødekomme jeres behov for enten tal, kommunikation eller andet.  
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for 
Økonomisk Statistik 7. oktober 2022. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Jesper Grunnet-Lauritsen  3F 

Sofie Holme Andersen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Bjørn Tangaa Silleman Danske Bank 

Ditte Trier Duelund Danske Regioner 

Nikolaj Bangsted Lem Christensen Erhvervsministeriet 

Mads Wulff Harslund Finansministeriet 

Hjarn von Zernichow Borberg Københavns Universitet 

Teis Bay Andersen Kommunernes Landsforening 

Nikolaj Mose Dreisig Hansen Nationalbanken 

Kirsten Balling Danmarks Statistik, formand 
Christina Just Brandstrup Danmarks Statistik, sekretær 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Martin Ausker Danmarks Statistik 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Katja Møller Hjelvang Danmarks Statistik 
Thomas Andriianets-Olsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Birthe Moltrup-Nielsen Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Louise Mathilde Justesen Danmarks Statistik 
Magnus Jeppesen Danmarks Statistik 
Jakob Henrik Holmgaard Danmarks Statistik 
Jonas Dan Petersen Danmarks Statistik 
Stefan Gottschalck Anbro Danmarks Statistik 

 


