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Sagsnr.:  

MGR-lite – Kvalitetsdeklaration 

1 Indledning:  

Formålet med MGR-lite er at stille oplysninger til rådighed for forskningen 

angående familiære relationer mellem forældre og børn, der er optaget i CPR-

registret. 

2 Indhold:  

MGR-lite indeholder henvisninger mellem børn og deres forældre. Registret 

har næsten komplette relationer mellem børn født fra og med 1953 og deres 

forældre, hvis de har fået tildelt et CPR-nummer. 

2.1 Indholdsbeskrivelse:  

MGR-lite indeholder oplysning om CPR-nummer for personer med bopæl i 

Danmark, der har været i live på noget tidspunkt mellem den 2. april 1968 og 

6. september 2013. For disse personer indeholder registret oplysning om 

CPR-nr. for hhv. mor og far, hvis de har haft bopæl i Danmark og været i live 

på noget tidspunkt mellem den 2. april 1968 og 6. september 2013, og hvis 

der på et eller andet tidspunkt har været registreret en relation mellem dem i 

CPR-registret. 

2.2 Grupperinger og klassifikationer:  

Der er ingen grupperinger i registret 

2.3 Sektordækning:  

Registret dækker personer med bopæl i Danmark 

2.4 Begreber og definitioner:  

Indexpersonen er den person, for hvem der findes en record med CPR-

nummer i registret. 

Mor og Far er de personer, der har været registreret i CPR som 

indexpersonens forældre. Det vil typisk være de biologiske forældre, men det 

kan også tænkes at være adoptivforældre eller personer, der havde bopæl 

sammen med barnet og havde skattemæssigt ansvar for dette. I CPR 1968 og 

1969, som MGR-lite bl.a. bygger på, var det afgørende for registreringen, at 

indexpersonen boede sammen, og at indexpersonen var under 15 år. Senere 

er dette rettet i CPR. Der er kun (højst) én Mor og én Far, og man kan ikke 

vide, hvilken type forældre der er tale om. 
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2.5 Enheder:  

Enheden i registret er person, nemlig indexpersonen. 

2.6 Population:  

MGR-lite indeholder oplysning om CPR-nummer for personer med bopæl i 

Danmark, der har været i live på noget tidspunkt mellem den 2. april 1968 og 

6. september 2013. 

2.7 Geografisk dækning:  

Personer med bopæl i Danmark. 

2.8 Tidsperiode:  

Statistikken dækker personer med bopæl i Danmark i på noget tidspunkt 

mellem 2. april 1968 og 6. september 2013 

2.9 Basisperiode:  

Ikke relevant for dette register. 

2.10 Måleenhed:  

Ikke relevant for dette register. 

2.11 Referencetid:  

Ikke relevant for dette register. 

2.12 Hyppighed:  

Ikke relevant for dette register. 

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering:  

Arkivloven 

2.14 Indberetningsbyrde:  

Ikke relevant for dette register. 

2.15 Øvrige oplysninger:  

Se MGR-lite dokumentation 

KOR 2018: Multigenerationsregistret – en infrastruktur for fremtidens 

forskning 

3. Statistisk behandling:  

MGR-lite er dannet ved at køre historiske versioner af CPR-registret fra 1968, 

1969 og 2013 sammen, jf. MGR-lite_dokumentation.docx. De første ti år af 

CPR-registrets levetid blev relationer mellem børn og forældre slettet det år, 

hvor børnene fyldte femten år.  

Der var ikke historik på tabellerne, hvorfor relationerne er gået tabt i det 

officielle CPR-register. 
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3.1 Kilder:  

Arkivkopier (arkiveringsversioner) af CPR-registret afleveret til Rigsarkivet. 

Følgende versioner er anvendt: 

2. april 1968 

31. december 1969 

6. september 2013 

3.2 Indsamlingshyppighed:  

Ikke relevant for dette register. 

3.3 Indsamlingsmetode:  

Ikke relevant for dette register. 

3.4 Datavalidering:  

Se MGR-lite dokumentation 

3.5 Databehandling:  

Se MGR-lite dokumentation 

3.6 Korrektion:  

Se MGR-lite dokumentation 

4. Relevans:  

Der er stor interesse for registrets data til brug for registerbaseret forskning 

om bl.a. arvelighed, sundhed, familieforhold, sociale forhold. 

4.1 Brugerbehov:  

Der er endnu ikke indsamlet viden om brugerbehov 

4.2 Brugertilfredshed: 

Der er endnu ikke indsamlet viden om brugertilfredshed med registret. 

4.3 Fuldstændighed af data:  

Registret er dækkende for indexpersoner, der har levet og haft bopæl i 

Danmark på noget tidspunkt 1968-2013. 

Der er henvisning til forældre for næsten alle indexpersoner født fra og med 

1953: 
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5. Præcision og pålidelighed:  

Se MGR-lite dokumentation 

5.1 Samlet præcision:  

Se MGR-lite dokumentation 

5.2 Stikprøveusikkerhed:  

Der er tale om et totalregister, så der er ikke stikprøveusikkerhed. 

5.3 Anden usikkerhed:  

Se MGR-lite dokumentation 

5.4 Kvalitetsstyring:  

Ikke relevant 

5.5 Kvalitetssikring:  

Ikke relevant 

5.6 Kvalitetsvurdering:  

Se MGR-lite dokumentation 

5.7 Revisionspolitik:  

Ikke relevant 

5.8 Praksis for revisioner:  

Ikke relevant 

6 Aktualitet og punktlighed:  

Ikke relevant 

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal:  

Ikke relevant 
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6.2 Publikationspunktlighed:  

Ikke relevant 

7 Sammenlignelighed:  

MGR-lite kan sammenlignes med aktuelle versioner af CPR, som hidtil er 

anvendt i forskningen. MGR-lite har langt bedre dækning med 

forældreoplysninger, navnlig for fødselsårgangene 1953-1959, jf. 

nedenstående graf er viser andelen af børn fra fødselsårgangen., hvor der er 

registreret en mor i hhv. CPR-registret og i MGR-lite: 

 

 

7.1 International sammenlignelighed:  

Ikke relevant 

7.2 Sammenlignelighed over tid:  

Ikke relevant 

7.3 Sammenhæng med anden statistik:  

Ikke relevant 

7.4 Intern konsistens:  

Ikke relevant 

8 Tilgængelighed:  

Rigsarkivet kan stille betingelser for hvordan data skal opbevares etc. 

Ansøgning om brug skal sendes til Rigsarkivaren 

8.1 Udgivelseskalender:  

Ikke relevant 

8.2 Udgivelseskalender - adgang :  

Ikke relevant 
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8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning :  

Ikke relevant 

8.4 Pressemeddelelse :  

Ikke relevant 

8.5 Publikationer :  

Ikke relevant 

8.6 Statistikbanken :  

Ikke relevant 

8.7 Adgang til mikrodata:  

Ansøgning om brug skal sendes til rigsarkivaren. MGR-lite kan anvendes af 

forskere under Danmarks Statistiks eller Sundhedsdatastyrelsens 

forskerservice-ordninger. 

8.8 Anden tilgængelighed:  

Der er ikke anden tilgængelighed  

8.9 Diskretioneringspolitik:  

Ikke relevant 

8.10 Diskretionering og databehandling:  

Ikke relevant 

8.11 Reference til metodedokumenter:  

MGR-lite_dokumentation.docx 

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring:  

Ikke relevant 

9 Administrative oplysninger:  

Rigsarkivet 

Rigsdagsgården 9 

1218 Københanv K 

Mailbox@sa.dk 

9.1 Organisation:  

Rigsarkivet 

9.2 Kontor, afdeling:  

Det Koordinerende Organ for Registerforskning 

9.3 Kontaktpersonens navn:  

Jeppe Klok Due 

9.4 Kontaktpersonens funktion:  

Specialkonsulent 
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9.5 Adresse:  

Rigsdagsgården 9, 1218 København K. 

9.6 E-mailadresse:  

jkd@sa.dk 

9.7 Telefonnummer:  

+45 4171 7211 

9.8 Faxnummer:  

Ikke relevant 


