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Generel information fra Forskningsservice
Danmarks Datavindue er åbent
Den 15. september 2022 åbnede Danmarks Datavindue for alle brugere af Forskningsservices
forskerordninger. Vi håber, at du bliver glade for det. På vores hjemmeside kan du finde vejledninger på
både dansk og engelsk samt en FAQ, hvor vi har samlet en række spørgsmål omkring Danmarks Datavindue
og overgangen fra BOA til Danmarks Datavindue.
Læs mere om Danmarks Datavindue

High Performance Computing
Den 1. november 2022 åbner vi op for, at I kan få jeres forskningsprojekter hostet hos Nationalt Genom
Center på deres High Performance Computing-anlæg. Nationalt Genom Centers High Performance
Computing-anlæg er designet, så det kan indsamle, opbevare, analysere, behandle og kombinere ekstremt
store og forskellige datamængder. Der kan opnås adgang til High Performance Computing gennem
Danmarks Datavindue.

Læs mere om brugen af High Performance Computing

Forskningsservice på dansk og engelsk
Det seneste halve år har Forskningsservice arbejdet med at forbedre vores eksterne kommunikation. Det
kan du blandt andet se på vores hjemmeside, der flere steder er blevet opdateret med nyt indhold.
Derudover er størstedelen af hjemmesiden nu tilgængelig på engelsk. Vi har haft fokus på at oversætte
information om vores forskellige ordninger, hvordan man bruger forskermaskinerne og vores regler
omkring diskretionering og hjemsendelse.
Besøg Forskningsservices hjemmeside

Gennemsigtige priser
Nu kan du danne dig et grundigt overblik over en opgaves pris, inden du bestiller en opgave hos
Forskningsservice. Vi har opdateret vores hjemmeside om priser ved bestillinger af forsknings- og
analyseopgaver. Som noget nyt kan du se hvilke elementer en opgave kan indeholde, hvad disse omfatter,
hvordan hvert opgaveelement afregnes samt Forskningsservices timeforbrug for enkelte opgaveelementer.
Det betyder, at du nemmere kan forstå hvordan, vi estimerer prisen for din næste forsknings- eller
analyseopgave. Er du interesseret i den nuværende timtakst, hvordan den fastsættes, og hvorfor
Forskningsservices timetakst har ændret sig over tid, kan du læse mere på Forskningsservices hjemmeside
under priser.

Brugerundersøgelse
I lighed med tidligere år udsender vi snart en brugerundersøgelse. Det er vigtigt for os i Forskningsservice at
høre hvad jer, vores brugere, synes om vores service og om I har nogle forslag til, hvad vi kan gøre bedre.
Du vil modtage brugerundersøgelsen på mail i løbet af november.

Nordisk samarbejde om mikrodataprojekter
Danmarks Statistik har gennem flere år faciliteret, at forskning baseret på mikrodata fra flere nordiske
lande kan finde sted. Med bl.a. GDPR blev vilkårene vanskeligere, og senest har Finland på
sundhedsområdet oprettet krav om at gennemgå en bekostelig certificeringsproces. Meget nordisk
samarbejde kan dog fortsat lade sig gøre, så længe den danske institution er dataansvarlig og data
fremsendes til Danmarks Statistik. Desuden har Danmarks Statistik en ambition om at kunne styrke nordisk
samarbejde mere.
I den sammenhæng hører vi gerne fra brugere af Forskningsservice, der går med konkrete tanker om
projekter på tværs af de nordiske lande – eller gerne vil sætte projekter i gang. Skriv gerne til kontorchef
Nikolaj Burmeister på nbu@dst.dk med dit input i denne sag.

Information om grundregistre og højkvalitetsdokumentation
LPR3_F kan bestilles nu
Forskningsservice har modtaget LPR3_F data fra SDS for årene 2019-2021, som kan bestilles nu. Data
fremgår af registeroversigten. Registrenes navne starter med LPR_F_.
Forskningsservice har også modtaget LPR2-data fra SDS for 2019, som også kan bestilles. Vi har sammen
med de nyeste data fra 2019 modtaget en ny version af alle LPR-tabeller for årene 2005-2018. Den nye
version af LPR-tabellerne (LPR_, UAF_, PSYK_ og PRIV_) kan bestilles nu.
Vi har opdateret vores hjemmeside med information om LPR3 og hvad du skal være opmærksom på i
overgangen fra LPR2 til LPR3.
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Læs mere om LPR på Forskningsservices hjemmeside

Genkørsler fremgår nu direkte af registeroversigten på Danmarks Statistiks hjemmeside
Forskningsservice har traditionelt formidlet forbedringer og rettelser til tidligere offentliggjorte data i
nyhedsbreve og årsrapport. Vi har dog vurderet, at der er behov for en hurtigere orientering om sådanne
forhold. På denne baggrund bliver HTML-registeroversigten på vores hjemmeside nu løbende opdateret
ved genkørsler og almindelige opdateringer. Alle opdateringer og genkørsler registreres i en ”Change-log”,
som åbnes for det enkelte register, når man klikker på søjlen ”Seneste opdateringsdato” i
registeroversigten på nettet.

Årsagen og oplysning om betaling for genlevering
For hurtigt at se om et konkret register er blevet genkørt kan man sammenholde datoerne på de to søjler
”Seneste genkørselsdato” og ”Seneste opdatering” på registeroversigten. Er disse to datoer ens skyldes
seneste opdatering af registret, at det er blevet genkørt i en ny version. Ved at klikke på ”Seneste
opdateringsdato” åbnes Change-loggen, som indeholder en kort årsagsforklaring på genkørslen og hvor
man desuden kan se, om genlevering af registret er med eller uden ekstra betaling.
På vores hjemmeside kan du se en liste over alle registre, der er blevet genkørt i 2022 inkl. årsagen til
genkørslen

Status på højkvalitetsdokumentation
I højkvalitetsdokumentationen på Forskningsservices hjemmeside bliver statistikområderne løbende
opdateret med ajourførte grafer og tabeller. Ligeledes er indholdet i dokumentationen blevet opdateret.
Følgende områder mangler at blive opdateret pga. problemer med kildedata:
 VNDS – Vandringer
 IDAN – IDA ansættelser
 BEF - Udlændinge
 IDAS – IDA arbejdssteder
 FTDB – Fertilitetsdatabasen
 IDAP – IDA personer
 SYIN - Sygehusbenyttelse
 IDFI – IDA firmaer
Vi forventer, at alle dataserier er opdateret med seneste data inden udgangen af 2022.
Højkvalitetsdokumentationen kan ses på Forskningsservices hjemmeside

Statistik for folkebiblioteker
Forskningsservice har fået et nyt register med navnet BIB der indeholder data fra folkebibliotekerne.
For ti år siden blev en række statistikker flyttet fra Kulturministeriet til Danmarks Statistik. Statistikken for
folkebiblioteker er en af dem og den er inden for de seneste par år blevet omlagt, så den nu er
individbaseret og dermed mulig at tilbyde i Forskningsservice. Indholdet i registeret er kommunefordelt,
herunder på biblioteksfilialer hvis sådanne findes i kommunen. Registerets enkelte observationer
repræsenterer udlån med oplysninger om materialetype. Registeret opdateres kvartalsvist og første
periode vedrører 2020k1.

Nye grunddata fra SKAT
Forskningsservice er i dialog med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om udstilling af data fra SKAT i
grunddatabanken. Der drejer sig foreløbigt om følgende registre:




BHOL – Beholdning af aktier
UDBY – Udbytte af aktier
AKSA – Køb og salg af aktier




IFPA – Udbytte og beholdning af
investeringsbeviser mv.
OBLG – Rente og beholdning af
obligationer
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 Gældssaneringsdata
 VGAV - Virksomhedsgaver
 FINK – Futures og kontrakter
Før vi går videre med arbejdet med at få lagt data til rette i grunddatabanken, vil vi gerne have en føler ude
om behovet hos vores kunder. Vi vil derfor spørge dig, der læser dette NYT, om du i et nuværende eller
fremtidigt forskningsprojekt gennem Danmarks Statistiks forskerordninger tænker at kunne få behov for et
eller flere af ovennævnte registre? Hvis det passer på dig, kan du skrive en mail til Forskningsservices
Grunddatateam på FSEgrunddatateam@dst.dk.
Savner du andre data, og undrer dig over, at de ikke findes hos Danmarks Statistik, er du også velkommen
til at kontakte Grunddatateamet. Vi er åbne for at undersøge markedet for nye data, der evt. kan komme i
vores grunddatabank.

Nyt register: OFFPENS - Udbetalte offentlige pensioner
Vi har fået et nyt register OFFPENS – Udbetalte offentlige pensioner, der har data fra år 2000 og frem, som
afløser det tidligere register SOCP- Sociale pensioner.
Registeret indeholder bedre data fra Udbetaling Danmark og dækker alle 12 måneder i året, hvilket giver en
bedre dækning af beregningsgrundlag.
Danmarks Statistik modtog i en periode ingen data om varmetillægget. Tillægget er derfor imputeret i
månederne fra marts 2020 – februar 2021 med den usikkerhed, som det medfører. Danmarks Statistik har
modtaget et opdateret datagrundlag og forventer at opdatere data om varmetillægget i løbet af efteråret
eller senest i forbindelse med næste års udgivelse.
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