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Referat af opstartsmøde i Referencegruppe for 

Registerforskning den 28. oktober 2015 

Formålet med mødet var at initiere og rammesætte referencegruppens 

arbejde. Følgende bidrog med oplæg: 

Formand for KOR, professor Henrik Toft Sørensen, KOR 
Professor Kirsten Ohm Kyvik, KOR 
Analysechef Henrik Torp Andersen, Integrationsministeriet 
Projektchef Karsten Vest Nielsen, Styrelsen for It og Læring 
Vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar, Rigsarkivet 
Afdelingsleder Ivan Thaulow, Danmarks Statistik 
Formand for STARS* Helle Ulrichsen, STARS* 

Formålet med oplæggene var, at repræsentanter fra myndigheder og forskere 

kunne illustrere, hvordan de brugte registerdata i deres opgaveløsning, samt 

hvilke barrierer, de oplevede i deres arbejde med registre. Mødets drøftelser 

skulle efterfølgende danne baggrund for forummets videre arbejde. 

Konklusionen på mødet var, at der er et grundlag for at fortsætte arbejdet i 

Referencegruppe for Registerforskning, og at den har en vigtig funktion. Det 

er centralt for forummet, at de emner, som behandles, går på tværs af 

faggrænser og undersøgelsesmetoder. 

Følgende emner blev diskuteret og kan danne rammer for de videre 

drøftelser i forummet. 

Gennemsigtig lovgivning 

Der er uklarhed over, hvordan man definerer anonymiserede data, og hvad 

det betyder for vilkårene for adgang. Det drøftedes, om kryptering af data 

kunne være en mulighed for mere gennemsigtige anvendelsesmuligheder. 

Deltagerne synes at anvende data under forskellig lovhjemmel, og det vil 

være nyttigt at få overblik over dette. Endelig medfører lovgivningen mod at 

genanvende statistiske data administrativt, at myndigheder i praksis bliver 

nødt til at indsamle data flere gange. 

Adgang til data 

Brugerne af forskermaskinerne stiger i antal, og flere organisationer 

planlægger etablering af nye forskermaskiner. Dette skaber behov for at 

overveje organisering og drift af forskermaskinerne, hvorved der givetvis kan 

laves et billigere, mere effektivt og sikkert system. Hertil kommer, at der er 

flere mere eller mindre uformelle samarbejder om dataudveksling mellem 
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organisationerne, som med fordel kan formaliseres og synliggøres, særligt 

ønsker forskerne klare retningslinjer for, hvordan de kan få adgang til policy-

relaterede datasamlinger. Endelig savnes der klare retningslinjer for 

international dataudveksling. 

Koordinering af datawarehouses 

Flere ministerier anvender datawarehouses, hvor der samles data fra deres 

ressortområder til brug for evidensbaseret udvikling af politiske tiltag. Der er 

behov for koordinering angående datastandarder (dokumentation og teknik), 

adgang (også for forskere) og indsamling (undgå at flere indsamler samme 

type information). 

Betalingsmodeller for nye datasæt 

Der kan være fælles interesser i at potentielle brugere samfinansierer nye 

datasæt, det kan f.eks. være bigdata-datasæt, som skal renses og gøres 

tilgængelige via forskerservice eller indsamling af store nationale 

undersøgelser som European Social Survey. Referencegruppen kan arbejde på 

at potentielle brugere går sammen i konsortier om at finansiere de nye data. 

Registerforskningens impact på det danske samfund 

Der er behov for at få et overblik over, hvad samfundet får ud af at registre 

stilles til rådighed for forskningen både mht. demokratiet (et oplyst 

beslutningsgrundlag), økonomien (innovation f.eks. i industrien) og den 

enkelte borger (bedre offentlig services og sundhed). At få 

registerforskningens effekter på samfundet kortlagt eller i det mindste frem i 

lyset, vil styrke befolkningens tillid til registerforskningen samt give 

politikerne et oplyst grundlag for lovgivning og prioritering af ressourcer. Her 

er det også vigtigt at præsentere de gode historier om forskningsresultater, 

der er baseret på registerforskning. 

Aktiviteter 

KOR vil indkalde Referencegruppen for Registerforskning til møder to gange 

om året. Mødernes varighed er en eftermiddag. 

Næste møde afholdes i foråret med emnet registerforskningens impact på det 

danske samfund. KOR udarbejder dagsorden, men alle er velkomne til at 

komme med ønsker og forslag. 


