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Nyt register om børnepasning efter skolestart
Præsentation

Der introduceres et nyt register vedrørende pasning af børn og unge i skolealderen. Registeret indeholder oplysninger om børn og unge, der er tilmeldt
fritidshjem, SFO folkeskole og SFO friskole og fritids-, junior- og ungdomsklub, inddelt efter kommune og om institutionstypen er kommunal eller privat. Da registeret dækker over tilbud efter skolestart, er aldersintervallet fra

og med 6 år til og med 18 år, dog med få undtagelser, da nogle børn kan være
startet tidligere i f.eks. SFO.
Opgørelsen sker i uge 40 i tællingsåret og opgøres fremadrettet årligt.
Registernavn og periode
Dokumentation

Registeret hedder BOERNSB og findes for perioden 2015-2017.
Dokumentation for registret kan findes her;
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/moduldata-forsociale-forhold--sundhedsvaesen--retsvaesen/boernepasning

Nyt indkomstregister om indkomstulighed - INDFORD
Indkomstulighed

Offentliggørelse i
statistikbanktabeller

I juni måned blev et nyt indkomstregister, benævnt INDFORD - Indkomstulighed, tilgængeligt i Forskningsservice. Registret indeholder indkomstdata
om indkomstulighed og benyttes til måling af indkomstulighed og relativ fattigdom i FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG).
Data fra registret blev offentliggjort i statistikbanktabeller i juni måned i
2018. Populationen i registret er nøjagtig den samme som den, der er anvendt
til at lave disse statistikbanktabeller – så alle resultater i tabellerne i statistikbanken og SDG-indikatorerne om fattigdom og indkomstulighed kan genskabes direkte med dette datasæt uden behov for populationsafgrænsning.
I November i år offentliggøres 2017 data. Fremover vil registeret offentliggøres samtidig med indkomststatistikken.

INDFORD
Dokumentationstatistikbank og
statistikdokumentation

Registret er et årligt register og dækker perioden 1987-2016.
Link til statistikbanken, hvor IFOR-tabellerne kan ses;
Link til statistikdokumentation;
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1477
Link til emneside;
http://www.dst.dk/doku/indkomstulighed
Dokumentationen på denne side er primært målrettet personer, som ikke til
daglig arbejder med indkomstulighed. Informationen her er tilegnet de forskere, der til daglig arbejder med andre områder og fx beslutter, at de vil tilføje økonomisk fattigdom/lavindkomst som baggrundsvariabel til deres data.

Variabeldokumentation
og populationsbeskrivelse

Variabeldokumentationen kan ses i TIMES;;
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/personindkomst
Til de forskere, der gerne vil have lidt mere viden om SDG-fattigdom henvises
til et metodenotat, hvor populationen i datasættet beskrives;
https://www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/SDGfattig_Metodenotat--pdf
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Opdateringer af registre i Forskningsservice
I Forskningsservice har vi adgang til data fra en række forskellige statistikkontorer i Danmarks Statistik. Opdatering af vores data sker løbende umiddelbart
efter offentliggørelse af data i statistikkontorerne.
Information om udgivelsestider i Danmarks Statistik kan findes via følgende
link:
http://www.dst.dk/da/Statistik/offentliggoerelser.aspx
Enkelte registre vil ikke være at finde på listen, idet det f.eks. er data, som
Forskningsservice har fået via en ekstern leverandør, f.eks. lægemiddeldata.
Opdateringen af Landspatientregisteret og lægemiddelstatistikregisteret forventes næste år at blive som følger:
•
•

LPR-data for 2018: Efterår 2019
LMDB for 2. halvår 2018: april 2019

Opdatering af Fertilitetsdatabasen
Fejl i 1. version

I version 1 af fertilitetsdatabasen2016 var alle børn desværre ikke blevet registreret. Det drejede sig om børn, som først havde fået registreret forældre i
CPR efter 1. august 2016, dvs. hovedsageligt ny-indvandrede børn eller forældre. Alle børn født i Danmark i 2016 var dog med.

Alle børn er nu med i
version 2

I 2. version af fertilitetsdatabasen, tilgængelig siden midt august 2018, er alle
børn nu kommet med. Hovedforskelle i forhold til version 1 er, at der er
kommet omkring 14.700 flere børn i børnefilen med henvisning til mindst én
far eller én mor. Derudover er der rettelser til en eller flere oplysninger på
knapt 6.000 børn (hovedsagligt ændringer i adoptionsoplysninger på børn fra
2015 og 2016 og at variablen INDDAG er udfyldt på flere børn fra før 1986).
Ændringerne slår også igennem i forældrefilen (FTFORAEL) og nævnerfilen
(FTNAEVN)

Flere forældreoplysninger

Fertilitetsdatabasen2017 er nu tilgængelig. I denne version af fertilitetsdatabasen er der tilføjet information om, hvornår den gældende forælder blev
forælder til barnet (Se variablene FAR_VFRA og MOR_VFRA).
For en mere detaljeret beskrivelse af fertilitetsdatabasen og de enkelte variable henvises til dokumentationen på vores hjemmeside:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/fertilitetsdatabasen
samt registeroversigten:
•
•
•

FTBARN Fertilitet – børn
FTFORAEL Fertilitet – forælder
FTNAEVN Fertilitet - Nævner
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Opdatering af data uden
betaling

Har man version 1 af fertilitetsdatabasen2016 og ønsker man at få genleveret
data fra fertilitetsdatabasen bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive til Forskningsservice@dst.dk,
hvorefter en omkørsel kan ske uden betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter fertilitetsdatabasen, om at rette
henvendelse til deres kontaktperson i forskningsservice for at igangsætte omkørslen af fertilitetsdatabasen.

Omkørsel af FIRM
Omkørsel af FIRM 20122015

Generel firmastatistik FIRM er blevet kørt om for årene 2012-2015.
Omkørslen sker på grund af en revision af Regnskabsstatistikken for samme
periode.
Omkørslen har særligt betydet ændringer i omsætning for specifikke brancher, der indgår i Regnskabsstatistikken. I Generel firmastatistik betyder det,
for referenceåret 2015, en samlet omsætningsstigning på ca. 0,5 pct. Referenceåret 2014 er samtidig blevet kørt om efter den metode, der har været brugt
fra referenceåret 2015. For referenceårene 2012 og 2013 er firmaer inden for
Regnskabsstatistikkens brancher i Generel firmastatistik revideret grundet
revisionen, og de er nu en-til-en med Regnskabsstatistikken. Dette er konsistent med den metode, som har været brugt fra referenceåret 2015.

Opdatering af data med
betaling

Anbefaling

Ønsker man at få genleveret FIRM bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.
Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter FIRM-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af FIRM-registret.

Omkørsel af FIRE/FIRA
Omkørsel af FIRE/FIRA
2012-2015

Opdatering af data mod
betaling

Anbefaling

Der har været en revision af Regnskabsstatistikken (FIRE/FIRA) for årene
2012 til 2015 i forbindelse med offentliggørelsen af Regnskabsstatistikken år
2016. Det er ikke alle brancher, der vil være påvirket af revideringen.
Ønsker man at få genleveret FIRE/FIRA bedes man rette henvendelse til sin
kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.
Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter FIRE/FIRA-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen af FIRE/FIRA-registret.
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Omkørsel af Sygsikringsregistrene SSSY, SSHO og SSKO
Rettelse af
Sygesikringsregistrene

Registernavn og periode
Dokumentation

Der er foretaget en rettelse i data for lægebesøg mv. i 2016, som er offentliggjort i april 2017. Det drejer sig om kontakter til gynækologi/obstetrik (speciale 07).
Rettelsen består i, at ydelseskoderne: 0192, 0193, 0194, 0195,0210,0220,
3820, 5009, 5010 ikke var medtaget som kontakter i version 1, hvilket medførte en underestimering af 2016 tallene. Disse kontakter er nu med i version
2. Rettelsen betyder rundt regnet 52.000 flere kontakter til gynækologi/obstetrik end før revisionen.
Der er lavet en ny version på SSSY, SSKO og SSHO. Sidstnævnte er der dog
ingen ændringer i.
SSSY2016, SSKO2016 og SSHO2016
Dokumentation for registrene kan findes her;
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkval
itetsvariable/sygesikring---ydelser

Opdatering af data uden
betaling

Anbefaling

Ønsker man at få genleveret data fra Sygesikringsregistrene bedes man rette
henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive
til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske uden betaling.
Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter Sygesikringsregistrene, at rette
henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte
omkørslen af Sygesikringsregistrene.

Omkørsel af IDAN 2007-2016
Fejl i IDAN

En alvorlig fejl i IDAN2007-2015 gjorde, at omkring 250.000 observationer
med TYPE/TYPE_2008 = ”H : November primært job (hovedbeskæftiget)”
blev slettet hvert år. Dvs. omkring 10% af alle primære job.
Desuden er der foretaget mindre justeringer for IDAN2007-2016 i
TYPE/TYPE_2008 og SOC_STATUS_KODE for at lave en klarere arbejdsdeling mellem de to variabler.

Registernavn og periode
Dokumentation
Opdatering af data uden
betaling

Anbefaling

IDAN - IDA ansættelser for 2007-2016
Dokumentation for registret kan findes her: IDA ansættelser
Ønsker man at få genleveret data fra IDAN-registret bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice, hvorefter en omkørsel kan ske
uden betaling.
Vi anbefaler alle, som har fået leveret IDAN2008-2015 mellem 14-05-2018 og
06-08-2018, og alle, som har fået leveret IDAN2007 mellem 14-05-2018 og
24-09-2018 at få disse år kørt om, da fejlen vil have betydning for de fleste
analyser.
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Omkørsel af kriminalitetsregistrene KRAF- Afgørelser og
KRKO – Konfererede sager for 2017.
Manglende registreringer.

Registernavn og periode

Dokumentation

KRAF og KRKO for 2017 har desværre vist sig at være fejlbehæftede. Fejlen
består i, at en del af udeblivelsesdommene og bødeforlæggene ikke har været
registreret i det Centrale Kriminalregister (KR) på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik er foretaget. Det drejer sig især om udeblivelsesdomme/bødeforlæg for butikstyverier og hastighedsovertrædelser. Vi afventer nye udtræk for 2017.
KRAF og KRKO for 2017
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkval
itetsvariable/kriminalitet---afgoerelser
https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkval
itetsvariable/kriminalitet---konfererede-sager

Opdatering af data
mod betaling

Anbefaling

Ønsker man at få genleveret data fra KRAF/KRKO for 2017 bedes man rette
henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive
til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.
Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter KRAF/KRKO-registret, at rette
henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte
omkørslen for 2017.

Omkørsel af REAL
Omkørsel af REAL 20092016

Boligfinansieringsregisteret - REAL er blevet kørt om for årene 2009-2016
pga. en kvalitetsforbedring af Nationalbanken.
Følgende ændringer er foretaget
1. variablen ”RESTKNT_Beregn” er tilføjet tilbage til 2009
2. restknt omdøbes til restknt_ind

Dokumentation

RESTKNT_Beregn: Beregnet værdi, som sikrer konsistens på tværs af institutter. For kontantlån indeholder variablen den beregnede værdi af kontantrestgælden, og for obligationslån er variablen lig obligationsrestgælden
(=restobl). For rækker, hvor det ikke har været muligt at beregne kontantrestgælden, er variablen lig obligationsrestgælden.
restknt_ind: Den indberettede værdi af kontantrestgælden for kontantlån og
for obligationslån kontantværdien af obligationsrestgælden. Variablen er inkonsistent på tværs af institutter. (For konsistens på tværs af institutter, benyt
restknt_beregn).
6

Opdatering af data
mod betaling

Ønsker man at få genleveret data fra REAL-registret bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter REAL-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af REAL-registret.

Omkørsel af VBGSH og VBGSF
Rettelse af VBGSF og
VBGSH.

Ventetider vedr. BehandlingsGaranti for Stofmisbrugere (Aktive forløb),
VBGSF og Ventetider vedr. BehandlingsGaranti for Stofmisbrugere (Iværksatte hændelser i aktive forløb) er blevet opdateret således, at vores Grunddata
nu indeholder hele databasens indhold tilbage i tid.
Ventetidsgarantier er en del af stofmisbrugsdatabasen. Hvis en forsker ønsker
de andre dele af stofmisbrugsdatabasen, skal disse bestilles i Sundhedsdatastyrelsen.

Dokumentation

Dokumentation
for
registret
kan
findes
her:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/st
ofmisbrugsbehandling---social

Opdatering af data
mod betaling

Ønsker man at få genleveret data fra VBGSF- og/eller VBGSH-registret bedes
man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske mod
betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter VBGSF og/eller VBGSH-registret,
at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen af VBGSF og/eller VBGSH-registret.

Ny version af LPR 2005-2016
Ny leverance af LPR
2005-2016

Landspatientregisteret – LPR er opdateret t.o.m. 2017, og der er kommet en
ny version af alle LPR tabeller perioden 2005-2016.
Årsag: LPR er fra 2005 og frem et levende register, dvs. at der løbende kommer nye ændringer til LPR, også på eksisterende kontakter. Den nye version
indeholder alle ændringer foretaget af Sundhedsdatastyrelsen siden sidste
genkørsel.
Genkørslen har ingen betydning for forskningsprojekter, hvor man blot
ønsker at tilføje nye år fra LPR. Ved opdateringer, der involverer LPR-datasæt
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fra tidligere år (f.eks. ved populationsudvidelser, tilføjelser af ekstra variable
eller tilkøb af en ekstra LPR-tabel), bør samtlige LPR-tabeller
køres om, da der kan være en forskel i det tidligere leverede og den aktuelle
version af LPR.
Ved kobling af LPR med DRG benyttes kontaktnøglen:
Pnr, c_pattype, c_sgh, c_afd, d_inddto, v_indminut, v_indtime
Registernavn og periode

Genkørslen er foretaget for alle LPR, LPR_UAF (Uafsluttede kontakter) og
LPR_PRIV (Private hospitaler) tabeller, i tidsperioden 2005 til 2016.

Dokumentation

Dokumentation for registrene kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside www.esundhed.dk.

Opdatering af data
mod betaling

Ønsker man at få genleveret data fra LPR-registret bedes man rette henvendelse til sin kontaktperson i Forskningsservice eller alternativt skrive til Forskningsservice@dst.dk, hvorefter en omkørsel kan ske mod betaling.

Anbefaling

Vi anbefaler særligt Forskningsservices kunder i ministerieordningen samt
kunder med projektdatabaser, der benytter LPR-registret, at rette henvendelse til deres kontaktperson i Forskningsservice for at igangsætte omkørslen
af LPR-registret.

Ansøgninger i Sundhedsdatastyrelsen om brug af LMDB
Betaling i SDS.

Ansøgninger om brug af lægemiddeldata til et projekt modtaget efter d. 15.
oktober 2018 vil blive faktureret i Sundhedsdatastyrelsen for den tid, de bruger på sagsbehandlingen.

Timepris

Timeprisen kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk, og er den til hver
tid gældende, aktuelt 1.292 kr. ekskl. moms.

Behandlingstid for
ansøgere indenfor
persongruppen

Det vil ofte tage 2-4 timer at behandle LMDB-høringer for ansøgere, der hører
indenfor persongruppen, der kan modtage personhenførbare data.

Behandlingstid for
ansøgere udenfor
persongruppen

Antallet af timer der bruges på LMDB-høringer, for ansøgere der falder udenfor persongruppen, der kan modtage personhenførbare data, er ofte større.

Fornyet ansøgning

Et projekt skal sendes til fornyet godkendelse i Sundhedsdatastyrelsens forskerservice hvis en eller flere af følgende punkter gør sig gældende:
•
•
•

Ved udvidelse eller ændring af projektets formål.
Ved behov for yderligere oplysninger fra LMDB (f.eks. tilføjelse af
ATC-koder eller variable)
Ved udvidelse eller ændring af projektets population
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Det er som hidtil Danmarks Statistiks Forskningsservice, der ansøger på vegne af forskeren.

Ændringer i hardware og software på DST’s forskermaskiner
Den fulde liste over hardware og software på DST’s Forskermaskiner findes i
dokumentet ”Hardware og Software på Danmarks Statistiks forskermaskiner”
som ligger under følgende link:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Vejledninger.aspx
Der er sket følgende ændringer i hardware og software på DST’s Forskermaskiner siden seneste Nyt fra Forskningsservice.

DIVERSE2
Serveren DIVERSE2 er udgået.

DIVERSE3
Tekstbehandling

Sublime Text, Build 3126 er fjernet

Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.1.1016.0801
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.1.1016.0801

Versionsstyring

Git-2.18.0 (64-bit) er tilføjet

DIVERSE4
Hardware

Operativsystem

Statistikprogrammer

Antal processorer: 2
Processor frekvens: 2.10 GHz
Antal fysiske kerner: 56
Antal logiske kerner: 112
L1 cache: 3,5 MB
L2 cache: 56,0 MB
L3 cache: 77 MB
Memory: 1024 GB (2666 MHz)
Windows Server® 2016 Standard,
Microsoft® Windows Server Version 1607 (OS Build 14393.2368)
X64-based (64-bit)
aML, version 2.09
GAMS Integrated Development Environment, version 23.2.1
SCD/DIGRAM, Version 2.14.0
SPSSToDigram
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R, version 3.5.1 (64-bit), Rtools 3.4 integreret i denne
Rstudio Version 1.1.456
PLINK! v1.07
GIS

Tekstbehandling

Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Versionsstyring
Microsoft

QGIS Browser, Version 2.18.16 with GRASS 7.2.2
QGIS Desktop, Version 2.18.16 with GRASS 7.2.2
GNU Emacs, version 25.3.1
gVim - VIM - Vi IMproved, version 7.1
Tinn-R, version 5.01.02.0
MiKTeX TeXworks, version 0.6.1 r.3614278 (MiKTeX 2.9.6300 64-bit)
Adobe ® Reader, version 10.1.16
Sublime Text, Version 3.1.1, Build 3176
Stat/Transfer (grafisk), Version 14.1.1016.0801
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.1.1016.0801
WinZip®, version 11.0 (7313)
Git-2.18.0 (64-bit)
Microsoft ® Calculator, Version 1607 (Build 14393.2430)
Microsoft ® Wordpad, Version 1607 (Build 14393.2430)
Microsoft ® Paint, Version 1607 (Build 14393.2430)
Microsoft ® Office Excel Viewer, Version 12.0.6334.5000

SAS
Statistikprogrammer

Tekstbehandling

SAS 9.4, TS1M3 64-bit
---Base SAS Software
---SAS/STAT 14.1
---SAS/GRAPH
---SAS/CONNECT
---SAS Integration Technologies
---SAS/Secure 168-bit
---SAS/Secure Windows
---SAS/ACCESS Interface to Oracle
---SAS/ACCESS Interface to PC Files
---SAS/ACCESS Interface to ODBC
---SAS Workspace Server for Local Access
---High Performance Suite
---SAS Add-in for Microsoft Excel
---SAS Add-in for Microsoft Outlook
---SAS Add-in for Microsoft PowerPoint
---SAS Add-in for Microsoft Word
Sublime Text, Build 3126 er fjernet

Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.1.1016.0801
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.1.1016.0801

Versionsstyring

Git-2.18.0 (64-bit) er tilføjet

SPSS
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.1.1016.0801
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Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.1.1016.0801
Versionsstyring

Git-2.18.0 (64-bit) er tilføjet

STATA
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.1.1016.0801
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.1.1016.0801

Versionsstyring

Git-2.18.0 (64-bit) er tilføjet

WPS1
Filkonvertering

Stat/Transfer (grafisk), Version 14.1.1016.0801
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 14.1.1016.0801

Versionsstyring

Git-2.18.0 (64-bit) er tilføjet

Kontakt til Forskningsservice
Henvendelse helst pr. mail

Alle henvendelser skal som hovedregel adresseres til din kontaktperson i
Forskningsservice og helst pr. mail. Forskningsservice har følgende mailbokse, som kan benyttes, og som læses dagligt:
fsesundhedskundeteam@dst.dk (for sundhedskunder)
fseprivatkundeteam@dst.dk (for private kunder)
ministerieordning@dst.dk (for styrelser og ministerier)
fsealmenkundeteam@dst.dk (for øvrige offentlige kunder)
Generelle henvendelser kan også ske på følgende telefonnumer, der dagligt
vil være åbne mandag til fredag kl 11-15. Uden for denne tidsperiode vil du få
en automatisk telefonbesked.

Administration Tlf. 39 17 31 32
Spørgsmål om forskeraftaler, forskeroprettelser, password mv.

Forskerprojekter Tlf. 39 17 31 30 (forskningsservice@dst.dk)
Spørgsmål om data, leverancer, dokumentation mv

IT support Tlf. 39 17 38 00 (servicedesk@dst.dk)
Spørgsmål om logon og tekniske problemer

Mere information
Kontakt Forskningsservice på forskningsservice@dst.dk
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