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Referat af referencegruppemøde 

KOR afholdte tredje møde i referencegruppe for registerforskning med ca. 30 

deltagere den 14. november på Rigsarkivet. Hovedtemaet var muligheder for 

at få flere data i spil for forskere og analytikere. Der var tre undertemaer: 1) 

koordineret indsats vedr. datavarehuse, 2) kortlægning af data og 3) 

samarbejde mellem forskere, analyseenheder og embedsværk 

Eksempler på anvendelse af datavarehuse 

Karsten Vest Nielsen fra STIL og Henrik L. Andersen fra VIVE fortalte som hhv. 

dataleverandør og forsker, hvordan det fungerede at få udleveret data fra 

STILs datavarehus. Begge understregede de klare procedurer for adgang samt 

kort sagsbehandlingstid som positivt. Samarbejdet er nyttigt for begge parter, 

da STIL sikrer ny viden om deres ressortområde ved at stille data til rådighed 

for forskerne, og forskerne får adgang til mikrodata af høj kvalitet. Begge 

ønskede bedre dokumentation af data. 

Udbredelse af datavarehuse 

KOR præsenterede hovedlinjerne i spørgeundersøgelsen om datavarehuse, 

som var gennemført i regi af referencegruppen. Hovedkonklusionerne var, at 

14 ministerier/styrelser har datavarehuse, der anvendes til 

ledelsesinformation og statistik. De centrale populationer er kortlagt så 

forskere og analytikere kan få overblik over hvilke data, der eksisterer. 

Socialområdet er underrepræsenteret. 6 styrelser leverer data til forskere, de 

øvrige har ingen praksis for dette. Der er ingen fælles initiativer vedr. 

harmonisering eller dokumentation, bortset fra på sundhedsområdet. 

Se også vedlagte afrapportering. 

Kortlægning af data 

Jens Krieger Røyen præsenterede digitaliseringsstyrelsens datasætkatalog, 

hvor styrelsen indledningsvis har registreret 179 datasæt. Der er pt. ingen 
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lovhjemmel, der påbyder myndighederne at registrere deres datasæt. 

Kataloget kan bruges som discovery-portal: https://digst.entryscape.net/. 

Eventuelle kommentarer sendes til Zenia Nørregaard: zenno@digst.dk 

Jeppe Klok Due fra KOR præsenterede KORs registersøgning, der er en 

discovery-portal, hvor forskere og andre interesserede kan søge efter registre, 

både historiske og aktive. Der er registreret 5000 registre, heraf er ca. 1000 

dokumenteret: http://www.registerforskning.dk/data/. Eventuelle 

kommentarer sendes til Jeppe Klok Due: jkd@sa.dk 

Samarbejder mellem forskere, analyseenheder og embedsværk 

Marianne Simonsen fortalte, at forskerne via forsknings roadmap projektet 

Danish Research Data for the Social Sciences (DRDS), vil udbygge flere 

registre, bl.a. indenfor virksomheder og sociale forhold. De nye registerdata 

bliver tilgængelige for alle via DST. Projektet er et eksempel på at 

forskningskonsortier forbedrer registerdata, der oprindeligt er indsamlet af 

offentlige styrelser. 

Rasmus Hagedorn-Olsen fra Ledelseskommissionen redegjorde for det 

frugtbare samarbejde mellem registerforskere og embedsværk i 

kommissionens arbejde. 

Workshops 

På baggrund af drøftelserne i workshops kan KOR opsummere: 

Der er behov for bedre videndeling vedr. datadokumentation, så erfaring kan 

anvendes på tværs af organisationer. 

Det er godt, at der er initiativer vedr. discovery-portaler, men der bør være et 

fælles sted, hvor datasæt skal indberettes. 

Der er gensidige fordele ved at organisationerne stille data til rådighed for 

forskere. Der bliver forsket i organisationernes ressortområder, og forskerne 

får adgang til gode data. Flere personlige møder mellem forskere og 

organisationer vil være nyttigt, og på sigt kunne være med til at kvalitetssikre 

datakvaliteten. 

Der er en vis usikkerhed for, hvilke data hvad styrelser og ministerier må 

udleveres til forskere samt hvilke vilkår der kan og skal stilles i forbindelse 

med dataudlevering. Ikke mindst i forbindelse med fremtiden under GDPR. 

Standardisering af variabler og begreber kommer først, når data skal 

anvendes på tværs af myndigheder eller i forbindelse med at datavarehuse 

skal kobles til f.eks. data fra Danmarks Statistik. 

https://digst.entryscape.net/
http://www.registerforskning.dk/data/
mailto:jkd@sa.dk
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Der vil være et stort potentiale i at forbedre muligheder for at få adgang til 

mikrodata indsamlet af kommunerne. 

Det er vanskeligt at lave en datamodel for alle ressortområder. Det kræver 

indgående domænekendskab, der kan muligvis laves datafællesskaber 

indenfor følgende: beskæftigelse, sundhed, arbejdsmarked, socialområdet og 

kommunerne 

Fremadrettede initiativer 

KOR vil tage initiativ til en drøftelse med offentlige myndigheder om 

dokumentation af metadata for registre (DIGST, Rigsarkivet, KOR m.fl.). Der 

bør laves en fælles discovery portal 

KOR vil invitere datavarehus-ejere til en drøftelse af muligheder for fælles 

dokumentationsstandarder, samt hvordan forskerne kan bidrage. 

KOR vil gå i dialog med Styrelsen for Uddannelse og Forskning (eventuelt i 

samarbejde med Datatilsynet) til at lave vejledning til myndigheder om, 

hvordan de kan give forskere adgang til deres administrative data, hvad de 

skal være opmærksomme på, en standard databehandleraftale etc. 

KOR vil drøfte, om der er særlige populationer eller hele datavarehuse, som 

der er særlig interesse for i forskningsmiljøerne. 

KOR vil indkalde til 4. møde i referencegruppen vedr. GDPR i foråret. 
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Deltagere: 

Organisation Titel Person 

Ankestyrelsen Ankechef Lone Birgitte Christensen 

Arbejdstilsynet Kontorchef Annette Søberg Roed 

Beskæftigelsesministeriet Kontorchef Lasse Bank 

Børne- og Socialministeriet Kontorchef Andreas Klein Eriksen 

Danmarks Statistik Kontorchef Ivan Thaulow 

Dansk Industri Sundhedspolitisk chef Mie Rasbech 

Danske Universiteter Fuldmægtig  Daniel Wie Kro 

Digitaliseringsstyrelsen Fuldmægtig Zrni Nørregaard 

Finansministeriet Kontorchef Jens Krieger Røyen 

Hjerteforeningen 

 
Peter Wæde Hansen 

Justitsministeriet 
Fg. Forskningschef 

Anne-Julie Boesen 
Pedersen 

Kommunernes Landsforening Chefkonsulent Niels Henning Bjørn 

KOR Professor 
Kim Mannemar 
Sønderskov 

KOR Professor Marianne Simonsen 

KOR-sekretariatet Specialkonsulent Jeppe Klok Due 

Kræftens Bekæmpelse 
Lægefaglig 
vicedirektør Hans H. Storm 

Ledelseskommissionen  Rasmus Hagedorn-Olsen 

Lægemiddelindustriforeningen Chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen 

Rigsarkivet Vicedirektør Kristen Villadsen Kristmar 

RKKP Afdelingsleder Charlotte Cerqueira 

Skatteministeriet 

 
Jakob Søgaard 

Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering Fuldmægtig  Nikolaj Monberg Jensen 

Styrelsen for IT- og læring Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen 

Sundhedsdatastyrelsen Afdelingschef Jan Kenneth Poulsen 

Uddannelses- og 
forskningsministeriet Chefkonsulent Carsten Henriksen 

Udlændinge- og 
Integrationsministeriet Analysechef 

Henrik Kyvsgaard 

Undervisningsmisteriet Kontorchef Therese Tulstrup 

VIVE Forsker Henrik L. Andersen 

 


