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BAGGRUND
FORMÅL
Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og Danmarks Statistik (DST) har ønsket at få
gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Forskningsservice. Formålet med
undersøgelsen er at opnå bedre kendskab til brugernes behov og oplevelser af den service, de modtager,
så det fremadrettet kan sikres, at denne er så så god som muligt.
Undersøgelsen er med små ændringer en gentagelse af tilfredshedsundersøgelsen blandt brugere af
Forskningsservice, som blev gennemført i 2017. I rapporten sammenholdes dette års besvarelser med
besvarelserne fra 2017, så det er muligt at følge udviklingen i brugernes tilfredshed.

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen har været udformet som en websurvey og er gennemført blandt godt 2700 brugere af
Forskningsservice, der alle i princippet kan betegnes som aktive brugere, idet de er blevet udtrukket af
brugerdatabasen ud fra et kriterium om, at de har været logget på deres konto indenfor det seneste år.
Spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen, er udarbejdet af KOR. KOR har leveret navne og emailadresser på alle brugere, og data er indsamlet af SocialRespons i september 2020.

UDSENDELSE
Dataindsamlingen er sket som udsendelse via mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.
Invitationen er efterfølgende blevet fulgt op af tre påmindelser, som blev udsendt inden for den angivne
svarfrist på undersøgelsen. I den sidste påmindelse blev der åbnet op for, at svar kunne afgives i op til to
dage efter den angivne svarfrist. Nedenstående figur viser tidspunktet for udsendelser, samt antallet af
respondenter, der er blevet udsendt til.
Tidspunkt i 2020

Handling

Antal

Svarstatus ved
udsendelse

2. september

Invitation

2737 respondenter

Ingen svar

9. september

Første påmindelse

2563 respondenter

174 gennemførte

14. september

Anden påmindelse

2408 respondenter

329 gennemførte

18. september

Tredje påmindelse med info

2252 respondenter

485 gennemførte

om forlængelse af svarfrist
20. september

Dataindsamling lukket

581 gennemførte
159 delvist gennemførte

Alle påmindelser blev udsendt til respondenter, der endnu ikke – eller kun delvist – havde besvaret
spørgeskemaet på det givne tidspunkt. Dog blev påmindelser ikke udsendt til respondenter, der aktivt
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havde frabedt sig dette eller som fx havde givet udtryk for, at de grundet sprogbarrierer ikke kunne
deltage i undersøgelsen, da spørgeskemaet kun var tilgængeligt på dansk.

FRAFALD
Der er en andel af respondenterne, som af forskellige årsager aldrig er blevet bekendt med undersøgelsen,
eller som ikke har haft forudsætningerne for at deltage, hvorfor det kan diskuteres, om de skal tælle med i
undersøgelsen. Det drejer sig om i alt 351 respondenter, som er specificeret i nedenstående tabel med
årsager til frafald. Tabellen er baseret på oplysninger fra returmails, autosvar samt personlige mails fra
respondenterne selv.
Årsag til frafald

Antal

Mailadresse eksisterer ikke/postkasse fuld/mailadresse ikke fundet/postkasse nedlagt

113

Adgang til data gennem ministerieordningen

106

Barsel/fædreorlov

68

Skiftet job

41

Uspecificeret 'out of office'

7

Kan ikke dansk

6

Orlov

5

Ferie/rejse

2

Ikke tilladelse til at sende til modtager

2

Oprettet men reelt ikke bruger

1

Total

351

I løbet af perioden for dataindsamlingen har vi modtaget flere henvendelser, hvor en engelsk version af
spørgeskemaet er blevet efterspurgt (6). Heraf var fem henvendelser fra respondenter, der ønskede en
engelsk version tilsendt, mens én var fra en respondent, der efterspurgte en engelsk version, som hun
kunne videreformidle til sine engelsksprogede kolleger. Den samlede andel af respondenter, der har
undladt at svare på grund af sprogbarrierer, må således formodes at være væsentlig større end de 6
respondenter, der tæller med i undersøgelsens frafald.
På baggrund af ovenstående bør frafaldet på 351 respondenter betragtes som et minimum, da der kan
være endnu flere respondenter, end dem vi har kendskab til, som aldrig er blevet bekendte med
undersøgelsen, eller som ikke har haft forudsætningerne for at forstå henvendelsen og dermed også at
svare. Eksempelvis kan der være flere, som er oprettet i Forskningsservice men reelt ikke er brugere, og
der kan være flere, som ikke kan dansk, men som ikke har ulejliget sig med at svare tilbage. Det reelle
frafald kan med andre ord meget sandsynligt være større end de 351 respondenter, som vi med sikkerhed
kender til.

SVARPROCENT
Svarprocenten for en undersøgelse kan udregnes på forskellig vis alt efter, hvem man vælger at inkludere
eller ekskludere fra undersøgelsen. I nedenstående opgørelse har vi forsøgt at skabe så stor
gennemsigtighed som muligt i forhold til population, frafald og besvarelser, så det er tydeligt for læseren,
hvad der ligger til grund for de forskellige udregninger.
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Population, frafald og besvarelser

Antal

Population og frafald
Totalpopulation

2737

Frafaldne (se specifikation i ovenstående afsnit)
Totalpopulation minus frafaldne

351
2386

Besvarelser
Alle besvarelser (fuldstændige + delvise)

740

Besvarelser fuldstændige

581

Besvarelser delvise

113

Delvise besvarelser med ganske få svar

46

Ovenstående redegørelse for population, frafald og besvarelser er afsættet for nedenstående beregninger
af undersøgelsens svarprocent. Alle beregninger er i udgangspunktet korrekte, og hvilken svarprocent, der
benyttes i sidste ende, handler om valg.
Svarprocent
Baseret på alle besvarelser og
totalpopulation
Baseret på fulde besvarelser og
totalpopulation
Baseret på alle svar og totalpopulation minus
frafaldne
Baseret på alle svar minus delvise
besvarelser med ganske få svar og
totalpopulation minus frafaldne*

(alle besvarelser (740) / totalpopulation (2737)
(besvarelser fuldstændige (581) /totalpopulation
(2737)
(alle besvarelser (740) / totalpopulation minus
frafaldne (2386)
(alle besvarelser minus delvise besvarelser med
ganske få svar (740-46) / totalpopulation minus
frafaldne (2386)

27,0%
21,2%
31,0%

29,1%

I de forskellige udregninger ligger svarprocenten på mellem 21,2% og 31%. Vores vurdering vil være, at den
nederste udregning, markeret med *, er den, der tegner det mest realistiske billede af undersøgelsens
svarprocent.
I denne udregning er der tale om en svarprocent på 29,1, hvilket er en noget lavere svarprocent end i
undersøgelsen fra 2017, hvor svarprocenten – udregnet efter samme princip – var 50%. I udregningen har
vi fraregnet de 351 frafaldne respondenter, og vi har i udgangspunktet medtaget både fuldstændige og
delvise besvarelser. Dog har vi fraregnet 46 besvarelser, idet disse 46 respondenter end ikke havde
færdiggjort besvarelsen af undersøgelsens første tema (brugerkarakteristik 1.1-1.11). I og med at de har
besvaret så få spørgsmål, har vi vurderet, at de ikke bidrager med relevant viden for undersøgelsen.
Udregningen baserer sig således på 694 respondenter.

DELVISE BESVARELSER
I forhold til de øvrige delvise besvarelser gør det sig gældende, at disse respondenter har stoppet deres
besvarelse på forskellige tidspunkter i undersøgelsen. Af alle rapportens frekvenstabeller fremgår ’Missing’,
ved alle figurer har vi angivet et N, og endvidere har vi ved starten af hvert tema redegjort for, hvor mange
der er frafaldet undersøgelsen på det givne tidspunkt. Disse tre forhold til sammen bør gøre det klart for
læseren, hvornår og hvor mange respondenter, der er faldet fra undervejs.
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BEHANDLING AF DATA
Ved behandlingen af data har vi frasorteret de 46 respondenter, der har afgivet delvise besvarelser og er
frafaldet under undersøgelsens første tema (før spørgsmål 1.11). Det vil sige, at vi har medtaget svarene
fra 694 respondenter, hvoraf 581 respondenter har afgivet fuldstændige besvarelser, og 113 har afgivet
delvise besvarelser, hvilket vil sige, at de er faldet fra undervejs. Det er forskelligt, hvor i spørgeskemaet
respondenterne er faldet fra, men det er vores vurdering, at de har afgivet nok svar til at bidrage til
undersøgelsen.
Der er en række steder i spørgeskemaet, hvor respondenterne har skullet angive et tal. I nogle få tilfælde
er der informanter, der har angivet intervaller, som fx 5-10 eller 10-20. For at kunne bruge tallene til
optællinger og generering af grafer, har vi i disse tilfælde valgt at benytte gennemsnittet, således at 5-10 =
7,5 og 10-20 = 15. I nogle tilfælde har respondenterne skrevet tallet med tekst, fx ’to uger’, og i disse
tilfælde har vi ændret teksten til et tal.
Fritekstsvar er samlet i rapportens del 2 og fremstår ubehandlede bortset fra rettelser af umiddelbare trykog stavefejl af hensyn til læsevenligheden. For at begrænse rapportens længde har vi fjernet de steder i
friteksten, hvor respondenternes i deres kommentar har skrevet ’ingen kommentarer’, da denne
information vurderes som overflødig. Til gengæld er det værd at bemærke, at der er enkelte spørgsmål,
hvor respondenterne skriver i deres kommentar, at de har manglet en ’ved ikke’ eller ’ikke relevant’
kategori. Det gælder særligt udvalgte spørgsmål under temaet ’Øvrig service’, hvor ’ved ikke’ kategorien ved
en fejl ikke er blevet medtaget som svarkategori. Kommentarer som disse har vi ladet blive i teksten, da vi
mener, at de kan være væsentlige i forbindelse med den samlede tolkning af undersøgelsens svar. I disse
spørgsmål kan respondenterne have følt sig tvunget til at afgive et svar omkring noget, som de reelt ikke
har oplevelser eller erfaringer med.

LÆSNING AF RAPPORTEN
Rapporten er delt i to og præsenterer en deskriptiv analyse af undersøgelsens resultater.
I undersøgelsens første del er alle spørgsmål gennemgået i form af frekvenstabeller, grafer og
beskrivende tekst.
Af undersøgelsens anden del fremgår al fritekst fra undersøgelsen. Respondenternes udsagn er
uredigerede bortset fra rettelser af umiddelbare stave- og trykfejl.
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DEL 1 – FREKVENSER OG GRAFER
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TEMA: BRUGERKARAKTERISTIK
1.1 Hvad er din stillingsbetegnelse?
Antal
Valid

Studentermedhjælper

Valid
Procent

Procent

Kumulativ
Procent

41

5.9

5.9

5.9

Forsker

494

71.2

71.2

77.1

Andet

159

22.9

22.9

100.0

Total

694

100.0

100.0

Hvad er din stillingsbetegnelse? Pct. (N = 694/952)
22,9
26,3

Andet
5,9

Studentermedhjælper

11,6

Forsker

62,2
0
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Alle respondenter har besvaret spørgsmålet om stillingsbetegnelse. Svarfordelingen viser, at 71,2 pct. af
respondenterne i undersøgelsen er forskere. Blot 5,9 pct. er studentermedhjælpere, mens omkring hver
femte (22,9) har angivet deres stillingsbetegnelse som værende noget andet end hhv. forsker eller
studentermedhjælper. Således er andelen af forskere, der har deltaget i dette års undersøgelse større end
i tilfredshedsundersøgelsen fra 2017, mens andelen af studentermedhjælpere er lavere.

1.2 Er du bruger af et projekt på forskermaskinen?
Antal
Valid

Ja
Nej
Total

Procent

Valid
Procent

Kumulativ
Procent

626

90.2

90.2

90.2

68

9.8

9.8

100.0

694

100.0

100.0

Er du bruger af et projekt på forskermaskinen? Pct. (N = 694/952)
90,2
93,6

Ja
Nej

6,4
0
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Alle respondenter har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt de er brugere af et projekt på forskermaskinen.
Langt størstedelen af respondenterne er brugere (90,2 pct.), mens 9,8 pct. ikke er. Sammenholdt med
undersøgelsen fra 2017 er andelen af brugere af forskermaskinen lidt lavere i dette års undersøgelse.

1.3 Er du bruger af en projektdatabase?
Antal
Valid

Procent

Valid
Procent

Kumulativ
Procent

Ja

385

55.5

55.5

55.5

Nej

309

44.5

44.5

100.0

Total

694

100.0

100.0

Er du bruger af en projektdatabase? Pct. (N = 694/954)
55,5

Ja
Nej

44,5

31,3
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Alle respondenter har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt de er brugere af en projektdatabase. Her gør det
sig gældende, at godt halvdelen (55,5 pct.) er brugere, mens knap halvdelen (45,5 pct.) ikke er. Således er
andelen af respondenter, der er brugere af en projektdatabase mindre i dette års undersøgelse, end det
var tilfældet i undersøgelsen fra 2017.

1.4 Er du datamanager for en projektdatabase?
Antal
Valid

Ja

Procent

Valid
Procent

Kumulativ
Procent

85

12.2

12.2

12.2

Nej

609

87.8

87.8

100.0

Total

694

100.0

100.0

Er du datamanager for en projektdatabase? Pct. (N = 694/962)
87,8
84,9

Nej
12,2
15,1

Ja
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Alle respondenter har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt de er datamanagere for en projektdatabase.
Godt hver tiende respondent har svaret, at de er datamanagere (12,2 pct.), mens langt størstedelen af
respondenterne (87,8 pct.) har svaret, at dette ikke er tilfældet. Andelen af respondenter, som angiver at
være datamanagere for en projektdatabase, er tæt ved den samme i 2017 og 2020 – med en lille overvægt
af datamanagere i 2017.

1.5 I hvor mange år har du samlet arbejdet med registerdata fra Danmarks Statistiks
Forskningsservice?
I hvor mange år har du samlet arbejdet med registerdata fra Danmarks Statistiks
Forskningsservice? Pct. (N=694/952)
> 15 år

8,1

3,9

10-14,9 år

14,3

7,1

5-9,9 år

18,0
6,2

4-4,9 år

24,1

8,4

10,7

3-3,9 år

12,9

12,1
14,0

2-2,9 år

15,7

1-1,9 år
5,9

< 1 år

24,9

10,7

3,0

Ved ikke
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0
2020

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2017

I spørgsmålet om hvor mange år respondenterne samlet har arbejdet med registerdata fra Danmarks
Statistiks Forskningsservice er respondenterne blevet bedt om at angive deres bedste skøn over det
samlede antal år fraregnet længere perioder, hvor de ikke har arbejdet med data, fx pga. barsel eller
forskning med andre typer af data. Alle respondenter har besvaret spørgsmålet, hvor de i fritekst har
kunnet angive antallet af år eller besvare med ’ved ikke’. I ovenstående figur er besvarelserne
sammenfattet i årsintervaller for at lette overblikket, og der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et
fuldt overblik over samtlige besvarelser på spørgsmålet.
Sammenfattende kan det siges, at godt en femtedel af respondenterne har arbejdet med registerdata fra
Danmarks Statistiks Forskerservice i mellem 0 indtil 2 år (21,6 pct.). Heraf har 5,9 pct. angivet, at de har
arbejdet med disse data i mindre end 1 år, hvilket antageligt betyder, at de endnu har meget begrænsede
erfaringer hermed. 29 pct. har arbejdet med registerdata fra Danmarks Statistiks Forskerservice imellem 2
år og indtil 5 år, og slutteligt er der en gruppe af ’superbrugere’ på op imod halvdelen af respondenterne
(46,5 pct.), der har arbejdet med disse data i 5 år eller derover.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er andelen af respondenter med få års erfaring mindre i dette
års undersøgelse, mens gruppen af ’superbrugere’ er væsentligt større. Ved sammenligningen skal det
bemærkes, at 3 pct. af respondenterne har svaret ’ved ikke’ og dermed ikke har afgivet noget skøn. Denne
mulighed var ikke til stede ved undersøgelsen i 2017.
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1.5.1 Har du været aktiv på Forskningsservice indenfor de sidste 2 år?

Antal
Valid

Ja

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

657

94.7

94.7

94.7

Nej

26

3.7

3.7

98.4

Ved ikke

11

1.6

1.6

100.0

694

100.0

100.0

Total

Har du været aktiv på Forskningsservice indenfor de sidste 2 år? Pct. (N=694)
Ved ikke

1,6

Nej

3,7

Ja

94,7
,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Langt de fleste respondenter angiver at have været aktive på Forskningsservice indenfor de sidste 2 år
(94,7 pct.), mens en meget lille andel angiver ikke at have været aktive indenfor denne tidsramme (3,7 pct.).
Få respondenter husker ikke, om dette er tilfældet og har derfor svaret ’ved ikke’ (1,6 pct.). Spørgsmålet
indgik ikke i undersøgelsen fra 2017, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne respondenternes aktivitet i
de to år op til gennemførelsen af undersøgelsen.

1.6 I hvor mange år har du samlet arbejdet med registerdata?
I hvor mange år har du samlet arbejdet med registerdata? Pct. (N=694/952)
> 15 år

14,7

9,0

10-14,9 år

14,7

10,9

24,2
22,7

5-9,9 år
5,8

4-4,9 år

9,0
9,2

3-3,9 år

11,0
12,0
11,6

2-2,9 år

10,4

1-1,9 år
1,7

< 1 år

18,8

6,9
7,3

Ved ikke
0,0

5,0
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2017
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I spørgsmålet om hvor mange år respondenterne samlet set har arbejdet med registerdata, er
respondenterne blevet bedt om at angive deres bedste skøn over det samlede antal år. På samme måde
som i spm. 1.5 er det i ovenstående figur søgt at anskueliggøre de mange fritekstsvar på spørgsmålet. Der
henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for det fulde overblik over samtlige besvarelser.
Sammenfattende ses det, at omkring hver tiende respondent (12,1pct.) samlet set har arbejdet med
registerdata i mellem 0 og indtil 2 år. Heraf har en meget lille andel på 1,0 pct. angivet at have arbejdet
med registerdata i 0 år, hvilket vil sige, at de er helt uerfarne. Godt en fjerdedel af respondenterne har
samlet set arbejdet med registerdata i mellem 2 og indtil 5 år (27,0 pct.), og hele 53,6 pct. har mere end 5
års samlet erfaring med at arbejde med registerdata. Sammenholdt med spm. 1.5 kan det siges, at
respondenternes samlede erfaring med at arbejde med registerdata rækker ud over den tid, hvor de
specifikt har arbejdet med registerdata fra Danmarks Statistiks Forskningsservice.
Hvis man sammenligner med undersøgelsen fra 2017 ses endvidere, at en større andel af respondenterne
i dette års undersøgelse er erfarne i arbejdet med registerdata. Hertil skal det dog bemærkes, at
muligheden for at besvare ’ved ikke’ er blevet tilføjet i dette års undersøgelse, hvilket 7,3 pct. har gjort brug
af. Denne kategori kan både dække over respondenter, der har arbejdet henholdsvis kort eller lang tid
med registerdata, selvom det kan formodes, at det primært vil være respondenter, der har arbejdet længe
med registerdata, der har svært ved at huske og dermed estimere varigheden af dette arbejde.

1.7 Hvad er dit hovedområde?
Antal
Valid

Procent

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Sundhedsvidenskab

342

49.3

49.3

49.3

Samfundsvidenskab

299

43.1

43.1

92.4

0

0,0

0,0

92,4

Tværdisciplinært mellem to eller tre af de
ovennævnte

42

6.1

6.1

98.4

Andet

11

1.6

1.6

100.0

Total

694

100.0

100.0

Humaniora

Hvad er dit hovedområde? Pct. (N = 694/952)
1,6
3,0

Andet

6,1
5,6

Tværdisciplinært mellem to eller tre af de ovennævnte
0
0,3

Humaniora

43,1
43,7

Samfundsvidenskab

49,3
47,4
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Alle respondenter har besvaret spørgsmålet om, hvad der er deres hovedområde. Knap halvdelen af
respondenterne (49,3 pct.) har angivet sundhedsvidenskab som deres hovedområde, mens lidt færre, 43,1
pct., har angivet samfundsvidenskab som deres hovedområde. De resterende 8 pct. fordeler sig med 6,1
pct., der arbejder tværdisciplinært mellem forskellige kombinationer af sundhedsvidenskab,
samfundsvidenskab og humaniora. Ingen har svaret humaniora som selvstændigt område og 1,6 pct. har
svaret ’andet’. Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 fordeler respondenterne sig nogenlunde
ensartet indenfor de angivne hovedområder. Dog har en lidt større andel i dette års undersøgelse angivet,
at deres hovedområde er samfundsvidenskab, en lidt mindre andel har valgt kategorien ’andet’, mens slet
ingen respondenter angiver humaniora som eneste hovedområde.
De respondenter, der har svaret ’andet’, har haft muligheden for at uddybe, hvad dette dækker over. For
uddybningen af ’andet’ henvises til rapportens del 2 – Fritekst.

1.8 Kommunikerer du selv med Forskningsservice om data?

Antal
Valid

Procent

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Ja

391

56.3

56.3

56.3

Nej

303

43.7

43.7

100.0

Total

694

100.0

100.0

Kommunikerer du selv med Forskningsservice om data? Pct. (N=694/952)
Nej

39,0

43,7
56,3

Ja
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
2020

60,0

61,0
70,0

80,0

90,0

100,0

2017

Samtlige respondenter har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt de selv kommunikerer med
Forskningsservice omkring data. Til spørgsmålet svarer godt halvdelen af respondenterne (56,3 pct.), at de
selv kommunikerer med Forskningsservice, mens 43,7 pct. svarer, at dette ikke er tilfældet. Dermed er
andelen af respondenter, der selv kommunikerer med Forskningsservice omkring data mindre i dette års
undersøgelse end i 2017.
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1.9 Angiv hvor velfungerende du oplever samarbejdet med din (aktuelle) kontaktperson?

Antal
Valid

Missing

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

10 - Meget velfungerende samarbejde

84

12.1

21.5

21.5

9

73

10.5

18.7

40.2

8

86

12.4

22.0

62.1

7

42

6.1

10.7

72.9

6

25

3.6

6.4

79.3

5

36

5.2

9.2

88.5

4

19

2.7

4.9

93.4

3

16

2.3

4.1

97.4

2

5

.7

1.3

98.7

1

4

.6

1.0

99.7

0 - Fungerer slet ikke

1

.1

.3

100.0

Total

391

56.3

100.0

System

303

43.7

694

100.0

Total

Angiv hvor velfungerende du oplever samarbejdet med din (aktuelle)
kontaktperson på en skala fra 0 til 10. Pct. (N = 391/580)
21,5
22,6

10 - Meget velfungerende
18,7
19

9

22,0

8

25,2

10,7
11,4

7
6,4
7,1

6
5

5,5
4,9

4

2,9

3

4,1
2,8

2

1,3
2,2

1

1,0
1,0

9,2

0,3
0,3

0 - Fungerer slet ikke
0

5

10

15

20

2020

2017

25

30

35

40

45

50

Spørgsmålet om hvordan respondenterne oplever samarbejdet med deres (aktuelle) kontaktperson, er
kun blevet stillet til de respondenter, der selv kommunikerer med Forskningsservice omkring data og
således har 391 respondenter besvaret spørgsmålet. I spørgsmålet er respondenterne blevet bedt om at
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vurdere samarbejdet med deres kontaktperson på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at samarbejdet slet
ikke fungerer, og 10 er udtryk for et meget velfungerende samarbejde.
Overordnet set vurderer respondenterne samarbejdet med deres aktuelle kontaktperson som
velfungerende. Godt hver tiende (11,6 pct.) placerer sig i den nederste ende af skalaen (0-4), 9,2 pct.
placerer sig i midten af skalaen (5), mens hele 79,3 pct. placerer sig i den øverste ende af skalaen (6-10).
Her kan det endvidere bemærkes, at langt de fleste (62,2 pct.) placerer sig i toppen af skalaen (8-10) og
således angiver en meget positiv vurdering af samarbejdet.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er vurderingen af samarbejdet med respondentens (aktuelle)
kontaktperson i dette års undersøgelse lidt mindre positiv. Fx er andelen af respondenter, der placerer sig i
den laveste ende af skalaen (0-4) og vurderer samarbejdet mindre positivt 2,4 procentpoint højere, mens
andelen af respondenter, der placerer sig i toppen af skalaen og vurderer samarbejdet meget positivt er
4,6 procentpoint lavere end i 2017.
Det har været muligt for respondenterne at knytte en kommentar til deres bedømmelse af samarbejdet.
For et overblik over fritekstbesvarelserne, der knytter sig til spørgsmålet henvises til rapportens del 2 –
Fritekst.

1.10 Hvilken server bruger du normalt?
Antal
Valid

Hostet server

Procent

Kumulativ
Procent

Valid Procent

85

12.2

12.2

12.2

496

71.5

71.5

83.7

Begge

47

6.8

6.8

90.5

Ved ikke

66

9.5

9.5

100.0

694

100.0

100.0

FSE servere

Total

Hvilken server bruger du normalt? Pct. (N = 694/946)
FSE servere

71,5

56,2
12,2
13,3

Hostet server
6,8
7,1

Begge

9,5

Ved ikke
0

10

23,4
20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om hvilken server respondenterne benytter er stillet til alle deltagere i undersøgelsen. Af
besvarelserne fremgår det, at langt størstedelen af respondenterne benytter FSE-servere (71,5 pct.), 12,2
pct. angiver at benytte hostet server, og 6,8 pct. angiver at benytte begge typer af servere. Omkring hver
tiende respondent (9,5 pct.) ved ikke, hvilken server de benytter.
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Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er der i dette års undersøgelse en væsentlig større andel af
respondenterne, der angiver at benytte FSE-servere (15 procentpoint). Imidlertid er andelen, der har svaret
’ved ikke’ tilsvarende lavere (14 procentpoint), hvorfor forskellen muligvis kan ligge i, at en større andel er
bevidste om, hvilken server, de benytter, snarere end at der er tale om en reel stigning i andelen af
respondenter, der benytter FSE-servere.

1.10 Bruger du FSE-BOA?
Antal
Valid

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Ja

278

40.1

40.1

40.1

Nej

416

59.9

59.9

100.0

Total

694

100.0

100.0

Bruger du FSE-BOA? Pct. (N=694)
Nej

59,9

Ja

40,1
,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Spørgsmålet, om hvorvidt respondenterne benytter FSE-BOA, er stillet til alle deltagere i undersøgelsen.
40,1 pct. angiver at benytte FSE-BOA, mens 59,9 pct. svarer nej hertil. FSE-BOA er et nyt tiltag, hvorfor
spørgsmålet ikke indgik i undersøgelsen fra 2017. En sammenligning kan dermed ikke foretages.
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TEMA: GENEREL TILFREDSHED MED SERVICE
6 respondenter er på dette tidspunkt faldet fra undersøgelsen, hvilket vil sige, at herfra er N = 688.

2.1 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, Forskningsservice leverer?
Antal
Valid

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Meget tilfreds

128

18.4

18.6

18.6

Tilfreds

359

51.7

52.2

70.8

Neutral

132

19.0

19.2

90.0

Utilfreds

39

5.6

5.7

95.6

7

1.0

1.0

96.7

23

3.3

3.3

100.0

688

99.1

100.0

6

.9

694

100.0

Meget utilfreds
Ved ikke
Total
Missing

Procent

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, Forskningsservice leverer? Pct.
(N=688/926)
18,6
23,4

Meget tilfreds

52,2
48,3

Tilfreds
19,2
17,3

Neutral
5,7
3,7

Utilfreds

1,0
1,1

Meget utilfreds

3,3
6,3

Ikke relevant/Ved ikke
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om den overordnede tilfredshed med den service, Forskningsservice leverer, er stillet til alle
respondenter. Der tegner sig igen i år et billede af en gennemgående tilfredshed med service, idet 7 ud af
10 respondenter angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med den leverede service af
Forskningsservice (i alt 70,8 pct.). Omkring hver femte respondent forholder sig neutralt til spørgsmålet
(19,2 pct.), mens andelen af utilfredse og meget utilfredse respondenter udgør i alt 6,7 pct.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er andelen af tilfredse og meget tilfredse respondenter meget
nær den samme. Der er imidlertid sket en forskydning således, at andelen af respondenter i dette års
undersøgelse, der angiver at være meget tilfredse, er mindre, mens andelen, der angiver at være tilfredse,
er større. Ligeledes er der sket en mindre stigning i andelen af utilfredse på 2 procentpoint.
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Det har været muligt for respondenterne at knytte en kommentar til deres vurdering af den service,
Forskningsservice leverer. For et overblik over fritekstbesvarelserne, der knytter sig til spørgsmålet
henvises til rapportens del 2 – Fritekst.

2.2 Hvor tilfreds er du alt i alt med den indledende rådgivning?
Antal
Valid

Missing

Procent

Meget tilfreds

Valid Procent

Kumulativ
Procent

92

13.3

13.6

13.6

Tilfreds

230

33.1

33.9

47.5

Neutral

164

23.6

24.2

71.7

Utilfreds

36

5.2

5.3

77.0

Meget utilfreds

10

1.4

1.5

78.5

Ved ikke

146

21.0

21.5

100.0

Total

678

97.7

100.0

16

2.3

694

100.0

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med den indledende rådgivning? Pct. (N = 678/926)
13,6
14,5

Meget tilfreds

33,9
33,4

Tilfreds
24,2
24

Neutral
5,3
5,9

Utilfreds
1,5
1,6

Meget utilfreds

21,5
20,6

Ikke relevant/Ved ikke
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om tilfredshed med den indledende rådgivning er stillet til samtlige respondenter, og det er
blevet uddybet, at der med den indledende rådgivning refereres til den vejledning, respondenterne får,
inden de kan modtage dataudtrækket.
Knap halvdelen af respondenterne (47,5 pct.) er meget tilfredse eller tilfredse med den indledende
vejledning, mens blot 6,8 pct. udtrykker utilfredshed hermed. Tæt ved hver fjerde respondent afgiver et
neutralt svar på spørgsmålet (24,2 pct.), og for godt hver femte respondent er spørgsmålet ikke blevet
oplevet som relevant. Respondenternes vurdering af den indledende rådgivning er stort set uændret fra
undersøgelsen i 2017.
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Det har været muligt for respondenterne at knytte en kommentar til deres vurdering af den indledende
rådgivning. For et overblik over fritekstbesvarelserne, der knytter sig til spørgsmålet henvises til rapportens
del 2 – Fritekst.

2.3 Hvor tilfreds er du alt i alt med sagsbehandlingstiden?
Antal
Valid

Meget tilfreds

Valid Procent

Kumulativ Procent

62

8.9

9.2

9.2

Tilfreds

197

28.4

29.2

38.4

Neutral

168

24.2

24.9

63.3

Utilfreds

134

19.3

19.9

83.1

Meget utilfreds

46

6.6

6.8

89.9

Ved ikke

68

9.8

10.1

100.0

675

97.3

100.0

19

2.7

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med sagsbehandlingstiden? Pct. (N = 675/926)
9,2
9,2

Meget tilfreds
Tilfreds

29,2
25,5

Neutral

24,9
25,2
19,9
17,7

Utilfreds
6,8
7,3

Meget utilfreds

10,1

Ikke relevant/Ved ikke
0

10

15,1
20

30
2020

40

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om tilfredshed med sagsbehandlingstiden er stillet til samtlige respondenter. Andelen af
respondenter, som er tilfredse eller meget tilfredse med sagsbehandlingstiden, udgør i alt 38,4 pct., mens
andelen af respondenter, der er utilfredse eller meget utilfredse, udgør 26,7 pct. Omkring hver fjerde
respondent afgiver et neutralt svar på spørgsmålet, og omkring hver tiende ved ikke, hvordan de skal
vurdere sagsbehandlingstiden.
Sammenlignet med undersøgelsen fra 2017, er der i dette års undersøgelse en lidt større andel af
respondenterne, der har afgivet en vurdering af sagsbehandlingstiden. Den overordnede tendens i
respondenternes besvarelser er uændret, mens der i dette års undersøgelse både ses en lille stigning i
andelen af respondenter, som er tilfredse og utilfredse med sagsbehandlingstiden.
Det har været muligt for respondenterne at knytte en kommentar til deres vurdering af
sagsbehandlingstiden. For et overblik over fritekstbesvarelserne, der knytter sig til spørgsmålet henvises til
rapportens del 2 – Fritekst.
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2.4 Hvor tilfreds er du alt i alt med den pris, du typisk har betalt for at få et dataudtræk fra
Forskningsservice?
Antal
Valid

Procent

Kumulativ
Procent

Meget tilfreds

18

2.6

2.7

2.7

Tilfreds

81

11.7

12.0

14.7

Neutral

185

26.7

27.5

42.2

Utilfreds

113

16.3

16.8

59.0

49

7.1

7.3

66.3

Ved ikke

227

32.7

33.7

100.0

Total

673

97.0

100.0

21

3.0

694

100.0

Meget utilfreds

Missing

Valid Procent

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med den pris, du typisk har betalt for at få et dataudtræk
fra Forskningsservice? Pct. (N = 673/926)
2,7

Meget tilfreds

7,6

12,0

Tilfreds

21,5
27,5
29,2

Neutral
Utilfreds

16,8

4,9

Meget utilfreds

7,3

1,9

33,7
35

Ikke relevant/Ved ikke
0

5

10

15

2020

20

25

30

35

40

2017

Spørgsmålet om tilfredshed med den pris, der er betalt for at få et udtræk fra Forskningsservice, er stillet til
alle respondenter. 14,7 pct. af respondenterne svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den pris,
de typisk betaler, mens 24,1 pct. udtrykker utilfredshed eller meget utilfredshed med prisen. En temmelig
stor andel af respondenterne afgiver et neutralt svar på spørgsmålet (27,5 pct.) eller svarer ’ved ikke’ (33,7
pct.). At så stor en del af respondenterne svarer ’ved ikke’ eller afgiver neutralt svar kan være udtryk for, at
respondenterne ikke altid er involveret i eller inde over betalingen af udtræk, hvilket også kan læses af
uddybningerne til spørgsmålet i undersøgelsens fritekstsvar.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der sket en ændring i respondenternes vurdering i en negativ
retning. Andelen af respondenter, der er utilfredse eller meget utilfredse med prisen, er steget fra 6,8 pct. i
2017 til 24,1 pct. i 2020 (en stigning på 17,3 procentpoint). Omvendt er andelen, som er tilfredse eller
meget tilfredse med prisen faldet fra 29,1 pct. i 2017 til 14,7 pct. i 2020 (et fald på 14,4 procentpoint).
Det har været muligt for respondenterne at knytte en kommentar til deres vurdering af den pris, de typisk
betaler for et dataudtræk fra Forskningsservice. For et overblik over fritekstbesvarelserne, der knytter sig til
spørgsmålet henvises til rapportens del 2 – Fritekst.
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2.5 Hvor tilfreds er du alt i alt med den information om sagsgangen, som Forskningsservice typisk
har givet dig i løbet af sagsforløbet?
Antal
Valid

Missing

Meget tilfreds

Procent

Valid Procent

Kumulativ Procent

45

6.5

6.7

6.7

Tilfreds

212

30.5

31.6

38.4

Neutral

158

22.8

23.6

61.9

Utilfreds

65

9.4

9.7

71.6

Meget utilfreds

14

2.0

2.1

73.7

Ved ikke

176

25.4

26.3

100.0

Total

670

96.5

100.0

24

3.5

694

100.0

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med den information om sagsgangen, som
Forskningsservice typisk har givet dig i løbet af sagsforløbet? Pct. (N = 670/926)
6,7
9,3

Meget tilfreds

31,6
29,0

Tilfreds

23,6
26,2

Neutral
9,7
8,0

Utilfreds
2,1
2,7

Meget utilfreds

26,3
24,7

Ikke relevant/Ved ikke
0

10

20

30
2020

40

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om tilfredshed med information om sagsgange i løbet af sagsforløbet er stillet til alle
respondenter. Hovedparten af respondenterne (38,3 pct.) giver udtryk for at være tilfredse eller meget
tilfredse med den information om sagsgangen, som de har modtaget, mens godt hver tiende (11,8 pct.)
angiver at være utilfredse eller meget utilfredse. Omkring hver fjerde respondent besvarer spørgsmålet
neutralt (23,6 pct.), og en anden fjerdedel har svaret ’ved ikke’ til spørgsmålet.
De overordnede tendenser i respondenternes vurdering af informationen om sagsgangen i løbet af
sagsforløbet er meget lig respondenternes vurdering i 2017. Om end den samlede andel af tilfredse og
meget tilfredse er uændret, er der dog er sket lille en forskydning, således at færre angiver at være meget
tilfredse, mens flere angiver at være tilfredse i dette års undersøgelse sammenholdt med 2017.
I undersøgelsen har respondenterne fået tilbud om at uddybe forhold vedrørende tilfredshed med
informationen om sagsgangen. Se rapportens del 2 – Fritekst – for uddybning.
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2.6 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, Forskningsservice leverer i forbindelse med
håndtering af projektdatabaser?
Antal
Valid

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Meget tilfreds

19

2.7

23.5

23.5

Tilfreds

43

6.2

53.1

76.5

Neutral

9

1.3

11.1

87.7

Utilfreds

3

.4

3.7

91.4

Meget utilfreds

0

0

0,0

91,4

Ved ikke

7

1.0

8.6

100.0

81

11.7

100.0

613

88.3

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, Forskningsservice leverer i forbindelse
med håndtering af projektdatabaser? Pct. (N = 81/142)
23,5 30,3

Meget tilfreds

53,1
52,8

Tilfreds
11,115,5

Neutral
0,73,7
0,0
0,7

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke
0

8,6
10

20

30

40

50

2020

2017

60

70

80

90

100

Spørgsmålet omkring tilfredshed med den service, Forskningsservice leverer i forbindelse med håndtering
af projektdatabaser, er kun stillet til de respondenter, som er datamanagere. Således har 81 respondenter
besvaret spørgsmålet. Godt 3 ud af 4 giver udtryk for at være tilfredse eller meget tilfredse med servicen i
denne henseende (76,6 pct.), og kun en meget lille andel udtrykker utilfredshed hermed (3,7 pct.). 11,1 pct.
afgiver et neutralt svar på spørgsmålet, mens 8,6 pct. svarer ’ved ikke’.
Sammenholdt med 2017 ses et fald på 6,5 procentpoint i den samlede andel af datamanagere, der
udtrykker tilfredshed i forbindelse med den service, Forskningsservice leverer i forbindelse med
håndtering af projektdatabaser, og samtidig er der sket en mindre stigning i andelen af datamanagere, der
udtrykker utilfredshed hermed. Muligheden for at svare ’ved ikke’ er først tilføjet i 2020, og det antages, at
nogle af de respondenter, der i 2017 afgav neutralt svar, har fundet ’ved ikke’ kategorien mere adækvat.
Datamanagerne har fået tilbud om at uddybe deres svar vedrørende tilfredshed med den leverede service
i forbindelse med håndteringen af projektdatabaser. Se rapportens del 2 – Fritekst – for uddybning.
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TEMA: RETTIDIGHED
44 respondenter er på dette tidspunkt faldet fra undersøgelsen, hvilket vil sige, at N = 650.

3.1 Forskningsservice leverer dataudtræk indenfor et rimeligt tidsrum (enig/uenig)
Antal
Valid

Procent

Meget enig

Kumulativ Procent

55

7.9

8.5

8.5

Enig

195

28.1

30.0

38.5

Neutral

152

21.9

23.4

61.8

Uenig

109

15.7

16.8

78.6

29

4.2

4.5

83.1

Ved ikke

110

15.9

16.9

100.0

Total

650

93.7

100.0

44

6.3

694

100.0

Meget uenig

Missing

Valid Procent

System

Total

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Forskningsservice leverer
dataudtræk indenfor et rimeligt tidsrum? Pct. (N = 650/909)
8,5
11,0

Meget enig

30,0
30,0

Enig
23,4

Neutral

37,8

16,8
17,8

Uenig
4,5
3,3

Meget uenig

16,9

Ved ikke
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet omkring hvorvidt respondenterne oplever, at Forskningsservice leverer dataudtræk inden for
et rimeligt tidsrum, er stillet til samtlige respondenter. En større andel af respondenterne erklærer sig
enige eller meget enige (38,5 pct.) i at dataudtræk leveres indenfor et rimeligt tidsrum, end andelen af
respondenter, der erklærer sig uenige eller meget uenige heri (21,3 pct.). Herudover besvarer omkring en
fjerdedel af respondenterne spørgsmålet neutralt (23,4 pct.), mens 16,9 pct. svarer ved ikke.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er andelen af hhv. meget enige/enige og meget uenige/uenige
respondenter stort set uændret – dog med en lille nedgang i andelen af meget tilfredse. Muligheden for at
svare med ’ved ikke’ er tilføjet i dette års undersøgelse, og det formodes, at en del af de respondenter, der i
2017 ville svare neutralt har fundet ’ved ikke’ mere adækvat i dette års undersøgelse.
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3.2 Jeg oplever ofte at skulle vente længe på at få svar på mine spørgsmål til Forskningsservice
(enig/uenig)
Antal
Valid

Meget enig

Kumulativ
Procent

Valid Procent

42

6.1

6.5

6.5

Enig

122

17.6

18.8

25.2

Neutral

136

19.6

20.9

46.2

Uenig

173

24.9

26.6

72.8

74

10.7

11.4

84.2

Ved ikke

103

14.8

15.8

100.0

Total

650

93.7

100.0

44

6.3

694

100.0

Meget uenig

Missing

Procent

System

Total

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg oplever ofte at skulle vente længe
på at få svar på mine spørgsmål til Forskningsservice. Pct. (N = 650/909)

6,5
5,5

Meget enig

18,8
15,7
20,9

Enig
Neutral

38,3
26,6

Uenig
Meget uenig

7,7

32,8

11,4
15,8

Ved ikke
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Samtlige respondenter er blevet bedt om at vurdere deres enighed eller uenighed i, om de oplever at
skulle vente længe på at få svar på deres spørgsmål til Forskningsservice. Den største andel af
respondenterne erklærer sig uenige eller meget uenige i spørgsmålet (38,0 pct.), hvilket her er positivt og
betyder, at de sjældent oplever at skulle vente længe på svar. Omkring hver fjerde (25,3 pct.) erklærer sig
enige eller meget enige i, at de ofte oplever at skulle vente længe på svar, mens 20,9 pct. forholder sig
neutralt, og 15,8 pct. svarer ’ved ikke’.
Den overordnede tendens i respondenternes besvarelse af spørgsmålet er uændret siden 2017. Det kan
dog bemærkes, at den samlede andel af respondenter, der er enige eller meget enige i ofte at skulle vente
længe på svar på spørgsmål til Forskningsservice er steget med knap 4 procentpoint, og tilsvarende er der
sket en lille stigning i den samlede andel af respondenter, der er uenige heri. Muligheden for at svare ’ved
ikke’ er først tilføjet i 2020, og igen ser det ud til, at denne kategori kan være blevet valgt af respondenter,
der tidligere ville have afgivet et neutralt svar.
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3.3 Jeg kan altid få et præcist tidsestimat for, hvornår jeg får adgang til de dataudtræk, jeg har
bestilt? (enig/uenig)
Antal
Valid

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Meget enig

15

2.2

2.3

2.3

Enig

88

12.7

13.5

15.8

Neutral

163

23.5

25.1

40.9

Uenig

127

18.3

19.5

60.5

57

8.2

8.8

69.2

Ved ikke

200

28.8

30.8

100.0

Total

650

93.7

100.0

44

6.3

694

100.0

Meget uenig

Missing

Procent

System

Total

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg kan altid få et præcist tidsestimat
for, hvornår jeg får adgang til de dataudtræk, jeg har bestilt. Pct. (N = 650/909)
2,3
3,7

Meget enig

13,5
15,6

Enig

25,1

Neutral

55,0

19,5
20,6

Uenig
Meget uenig

5,1

8,8
30,8

Ved ikke
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Samtlige respondenter har fået spørgsmålet omkring, hvorvidt de altid oplever, at de kan få et præcist
tidsestimat for, hvornår de kan modtage de data, som de har bestilt. Andelen, der besvarer spørgsmålet
neutralt, er størst (25,1 pct.). Herudover er andelen, der besvarer spørgsmålet negativt, altså at de er
uenige eller meget uenige i, at de kan få et præcist tidsestimat (28,3 pct.), større, end andelen, der erklærer
sig enige eller meget enige i, at dette altid er muligt (15,8 pct.).
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der sket et mindre fald på 3,5 procentpoint i andelen, der er
meget enige eller enige i altid at kunne opnå et præcist estimat, og en tilsvarende stigning i andelen, der er
meget uenige/uenige heri på 2,6 procentpoint. Også her er muligheden for at svare ’ved ikke’ først tilføjet i
2020, og igen ser det ud til, at denne kategori er blevet valgt af respondenter, der tidligere ville have afgivet
et neutralt svar.
I spørgeskemaet er respondenterne blevet tilbudt at uddybe eventuelle forhold omkring rettidighed i
forbindelse med levering af dataudtræk, svar på spørgsmål til Forskningsservice og estimat på tidspunkt
for levering af dataudtræk. Se rapportens del 2 – Fritekst – for uddybninger til spm. 3.1 + 3.2 + 3.3.
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3.4 Hvad er den typiske tid (i arbejdsdage) fra, at du sender en forespørgsel til, at du får svar fra
Forskningsservice om, at sagen påbegyndes?
Kumulativ
Antal
Valid

Missing

Procent

Valid Procent

Procent

Antal dage

50

7.2

62.5

62.5

Ved ikke

30

4.3

37.5

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Hvad er den typiske tid (i arbejdsdage) fra, at du sender en forespørgsel til, at du får
svar fra Forskningsservice om, at sagen påbegyndes? (N=48/75)
4,2
5,3

20+ dage

2,1

11-20 dage
6-10 dage

8,0
27,1

9,3
18,8

3-5 dage

26,7
47,9
50,7

0-2 dage
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
2020

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2017

Spørgsmålet om hvor lang tid der typisk går i antal arbejdsdage fra en forespørgsel er fremsendt til, at der
modtages svar fra Forskningsservice om at sagen påbegyndes, er kun stillet til undersøgelsens
datamanagere. 37,5 pct. har svaret, at de ikke ved det, og 62,5 pct., svarende til 50 datamanagere, har givet
et estimat for antal dage. Heraf er to svar ugyldige.
Omkring to tredjedele (66,7 pct.) svarer samlet set, at der går 0-5 dage før de modtager svar om, at sagen
påbegyndes, og heraf svarer de fleste, at der typisk går 0-2 dage, før de får svar. Tæt ved alle (95,8 pct.)
angiver, at de typisk har modtaget svar indenfor 3 uger, mens ganske få (4,2 pct.) oplever, at der typisk går
længere tid. De to respondenter, der er tale om, har svaret, at der typisk går en måned.
Sammenholdt med 2017 er der i dette års undersøgelse sket en forskydning i en negativ retning, således at
andelen af datamanagere, der oplever, at der går mere end 5 dage fra forespørgsel til svar om, at sagen
påbegyndes, er steget med 10,8 procentpoint.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.
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3.5 Hvad er den længste tid (i arbejdsdage), du har oplevet, fra at du sendte en forespørgsel til, at
du fik svar fra Forskningsservice om, at sagen var påbegyndt?
Antal
Valid

Missing

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Antal dage

37

5.3

46.3

46.3

Ved ikke

43

6.2

53.8

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Hvad er den længste tid (i arbejdsdage), du har oplevet, fra at du sendte en
forespørgsel, til du fik svar fra Forskningsservice om, at sagen var påbegyndt? Pct.
(N = 36/53)
0-10 dage

25

11-20 dage

25
25

21-30 dage
31-50 dage

8

4

51-100 dage

13

0

101-300 dage

0
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Spørgsmålet om den længste tid i arbejdsdage, respondenterne har oplevet, der er gået, fra en
forespørgsel blev fremsendt til, at svar blev modtaget fra Forskningsservice om, at sagen var påbegyndt, er
kun stillet til datamanagere. 53,8 pct. har svaret ’ved ikke’, og ud af de resterende 46,3 pct. har i alt 36
datamanagere estimeret et antal dage.
Der er store forskelle i datamanagernes oplevelser, og det skal bemærkes, at intervallerne i figuren
springer. Langt de fleste respondenter har oplevet, at den længste tid, der er gået, har været 0-30 dage (69
pct.). 28 pct. vurderer, at den længste tid, der er gået fra forespørgsel til at sagen er påbegyndt er mellem
31-100 dage, mens en meget lille andel har oplevet, at der er gået mere end et år (3 pct.).
Sammenholdt med 2017 er der i dette års undersøgelse sket en nedgang i andelen af datamanagere, der
angiver, at den længste tid, der er gået fra, at de sendte en forespørgsel til, at sagen var påbegyndt, har
været mere end 100 dage (en nedgang på 6 procentpoint), hvilket er en positiv udvikling. Dog skal det
bemærkes, at det i begge år gør sig gældende, at det kun er en mindre andel af datamanagerne, der har
angivet et estimat.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.
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3.6 Efter at sagen er påbegyndt, hvad er da den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) til projektet er
oprettet og data er klar til analyse?
Antal
Valid

Missing

Procent

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Antal dage

39

5.6

48.8

48.8

Ved ikke

41

5.9

51.3

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Efter at sagen er påbegyndt, hvad er da den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage), du
har oplevet, til projektet er oprettet, og data er klar til analyse? Pct. (38/58)
37

0-10 dage
11-20 dage

9
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21-30 dage
5

31-50 dage

10
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Spørgsmålet om hvad der er den gennemsnitlige tid i arbejdsdage, respondenterne har oplevet, fra sagen
er påbegyndt og til projektet er oprettet og klar til analyse, er kun stillet til undersøgelsens datamanagere.
51,3 pct. har svaret, at de ikke ved det, og ud af de resterende 48,8 pct. har i alt 38 datamanagere givet et
estimat for antal dage, det længst har taget.
Der er store forskelle i datamanagernes oplevelser, og det skal bemærkes, at intervallerne i figuren
springer. Flest respondenter har oplevet, at den gennemsnitlige tid, der er gået, har været op til en måned
(76 pct.). De øvrige respondenter fordeler sig med en vurdering af det gennemsnitlige antal dage op alt
mellem en måned og op til 220 dage.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der i dette års undersøgelse sket en stigning i andelen af
datamanagere, der vurderer, at de oplever en relativt kort periode på 0-20 dage fra projektet er oprettet til
data er klar til analyse (en stigning på 11 procentpoint), hvilket er en positiv udvikling. Igen skal det dog
bemærkes, at det kun er en mindre andel af datamanagerne, der har angivet et estimat.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.
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3.7 Efter at sagen er påbegyndt, hvad er da den længste tid (i arbejdsdage), du har oplevet, til
projektet er oprettet, og data er klar til analyse?
Antal
Valid

Missing

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Antal dage

32

4.6

40.0

40.0

Ved ikke

48

6.9

60.0

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Efter at sagen er påbegyndt, hvad er da den længste tid (i arbejdsdage), du har
oplevet, til projektet er oprettet, og data er klar til analyse? Pct.
(N = 30/44)
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Spørgsmålet om hvad der er den længste tid i arbejdsdage, respondenterne har oplevet, fra sagen er
påbegyndt og til projektet er oprettet og klar til analyse, er kun stillet til undersøgelsens datamanagere.
60,0 pct. har svaret, at de ikke ved det, og ud af de resterende 40,0 pct. har 30 datamanagere har givet et
estimat for antal dage, det længst har taget.
Også her er der store forskelle i datamanagernes oplevelser, og det skal bemærkes, at intervallerne i
figuren springer. 37 pct. af datamanagerne har oplevet, at den længste tid, der er gået, er op til en omkring
en måned, andre 37 pct. har oplevet, at der længst er gået omkring en til tre måneder, mens de resterende
27 pct. angiver den længste tid, der er gået som værende op til mere end et år.
I forhold til 2017 er der ikke sket de store ændringer i den overordnede vurdering. Således er fx den
samlede andel, der vurderer den længste tid som 0-30 dage, uændret, mens det samme gælder for
andelen, der vurderer den længste tid som 100+ dage. Dog er andelen af datamanagere i dette års
undersøgelse, der vurderer den længste tid som 0-10 dage steget med 8 procentpoint, hvilket er en positiv
udvikling. Her skal det igen bemærkes, at det er relativt få, der har besvaret spørgsmålet.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.
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3.8 Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) for en brugeroprettelse?

Antal
Valid

Missing

Procent

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Antal dage

40

5.8

50.0

50.0

Ved ikke

40

5.8

50.0

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) for en brugeroprettelse? Pct.
(N = 40/52)
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Spørgsmålet om hvad respondenterne oplever som den gennemsnitlige tid for en brugeroprettelse i
arbejdsdage, er kun stillet til undersøgelsens datamanagere. 50 pct. har svaret, at de ikke ved det, og 50
pct. svarende til 40 datamanagere har givet et estimat for antal dage.
Knap to tredjedele (63 pct.) af datamanagerne oplever, at den gennemsnitlige tid for en brugeroprettelse
er 0-5 dage, 30 pct. mener, at det tager mellem 6 til 20 dage, mens en mindre andel på 8 pct. oplever, at
det tager mere end 20 dage.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er datamanagernes vurdering af den gennemsnitlige tid for en
brugeroprettelse nogenlunde den samme. Om end kun halvdelen af datamanagerne har angivet et estimat
kan det dog bemærkes, at der er sket en stigning på 14 procentpoint i andelen, der vurderer, at en
brugeroprettelse kun tager 0-2 dage, hvilket er en positiv udvikling.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.
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3.8.1 Hvor enig er du i, at FSE-BOA har gjort brugeradministration lettere?

Antal
Valid

Missing

Procent

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Meget enig

22

3.2

27.5

27.5

Enig

14

2.0

17.5

45.0

Neutral

12

1.7

15.0

60.0

Uenig

0

0,0

0,0

60,0

Meget uenig

0

0,0

0,0

60,0

Ved ikke

32

4.6

40.0

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Hvor enig er du i, at FSE-BOA har gjort brugeradministration lettere? Pct. (N=80)
Meget enig

27,5

Enig

17,5

Neutral

15,0

Uenig

0,0

Meget uenig

0,0

Ved ikke

40,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Spørgsmålet om hvorvidt FSE-BOA har gjort brugeradministrationen lettere er stillet til datamanagere og
var ikke en del af undersøgelsen i 2017. Ingen datamanagere er uenige i, at FSE-BOA har gjort
brugeradministrationen lettere, men 40 pct. af datamanagerne har svaret ’ved ikke’. For de øvrige
datamanagere gælder det, at 45 pct. erklærer sig enige eller meget enige i, at brugeradministrationen er
blevet lettet, mens 15 pct. har afgivet neutralt svar.

3.9 Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) for at få leveret opdateringer til DST-leverede
data i projektdatabasen til allerede godkendte data fra din henvendelse, til data er overført?
Antal
Valid

Missing
Total

Procent

Valid Procent

Kumulativ Procent

Antal dage

37

5.3

46.3

46.3

Ved ikke

43

6.2

53.8

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System
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Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) for at få leveret opdateringer til
DST-leverede data i projektdatabasen til allerede godkendte data fra din
henvendelse, til data er overført? Pct. (N = 35/54)
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Spørgsmålet om hvad respondenterne oplever som den gennemsnitlige tid i arbejdsdage for at få leveret
opdateringer til DST-leverede data i projektdatabasen til allerede godkendte data, er ligeledes kun stillet til
undersøgelsens datamanagere. 53,8 pct. har svaret, at de ikke ved det, og 46,3 pct. svarende til 37
datamanagere har givet et estimat for antal dage. 2 svar er ugyldige.
51 pct. af datamanagerne oplever, at den gennemsnitlige tid for at få leveret opdateringer til allerede
godkendte data er 0-5 dage, 34 pct. mener, at det tager mellem 6 til 20 dage, mens 14 pct. oplever, at det
tager mere end 20 dage. Dette dækker over alt fra 21 til 60 dage.
Siden 2017 er der sket en nedgang på 10 procentpoint i andelen af datamanagere, der vurderer, at det
tager 0-5 dage at få levereret opdateringer til allerede godkendte data, og en tilsvarende stigning på 8
procentpoint i andelen, der vurderer, at det tager mere end 10 dage at få opdateringer til allerede
godkendte data leveret. Her er med andre ord tale om en negativ udvikling.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.

3.10 Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) for at få godkendt og tilføjet nye DST-leverede
data i projektdatabasen fra din henvendelse, til data er overført?
Kumulativ
Antal
Valid

Missing
Total

Procent

Valid Procent

Procent

Antal dage

40

47.1

50.0

50.0

Ved ikke

40

47.1

50.0

100.0

Total

80

94.1

100.0

5

5.9

85

100.0

System

31

Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage) for at få godkendt og tilføjet nye
DST-leverede data i projektdatabasen fra din henvendelse, til data er overført? Pct.
(N = 40/52)
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Det er kun undersøgelsens datamanagere, der har fået stillet spørgsmålet om, hvad der er den
gennemsnitlige tid i arbejdsdage for at få godkendt og tilføjet nye DST-leverede data fra deres henvendelse
og til data er overført. 50 pct. har svaret, at de ikke ved, hvor mange dage det drejer sig om, og 50 pct.
svarende til 40 datamanagere har givet et estimat for antal dage.
40 pct. af datamanagerne, som har angivet et estimat, oplever, at den gennemsnitlige tid for at få godkendt
og tilføjet nye DST-leverede data i projektdatabasen fra henvendelse til overførsel er 0-5 dage, 45 pct.
mener, at det tager mellem 6 til 20 dage, 5 pct. vurderer at det tager op til en måned, mens hver tiende
oplever, at det gennemsnitligt tager længere tid end en måned.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 ses i dette års undersøgelse et fald i andelen af respondenter,
der vurderer, at det tager mere end 20 dage at få godkendt og tilføjet nye DST-leverede data i
projektdatabasen. Faldet er på 10 procenpoint og der er således tale om en positiv udvikling.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.

3.11 Har du oplevet, at Forskningsservice har lavet fejl i leverancen af et dataudtræk (angår ikke fejl
i grunddata)?
Antal
Valid

Missing
Total

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Ja

46

6.6

57.5

57.5

Nej

22

3.2

27.5

85.0

Ved ikke

12

1.7

15.0

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System
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Har du oplevet, at Forskningsservice har lavet fejl i leverancen af et dataudtræk
(angår ikke fejl i grunddata)? Pct. (N = 80/134)
57,5
53,7

Ja
27,5
30,6

Nej
15,0
15,7

Ved ikke
-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2020

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2017

Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har oplevet, at Forskningsservice har lavet fejl i leverancen af et
dataudtræk (hvis man ser bort fra fejl i grunddata), er kun stillet til datamanagere. Godt halvdelen (57,5
pct.) svarer, at de har oplevet fejl i leverancen, mens godt en fjerdedel (27,5 pct.) ikke har oplevet dette.
15,0 pct. har besvaret spørgsmålet med ’ved ikke’.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er der i dette års undersøgelse sket en stigning på 3,8
procentpoint i andelen af datamanagere, der har oplevet, at Forskningsservice har lavet fejl i leverancen af
et dataudtræk, hvorfor der er tale om en udvikling i en negativ retning.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.

3.11.1 Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage), til fejlen i data og leverance er rettet?
Kumulativ
Antal
Valid

Missing

Procent

Valid Procent

Procent

Antal dage

30

4.3

65.2

65.2

Ved ikke

16

2.3

34.8

100.0

Total

46

6.6

100.0

648

93.4

694

100.0

System

Total

Hvad er den gennemsnitlige tid (i arbejdsdage), til fejlen i data og leverance er
rettet? Pct. (N = 28/51)
0-2 dage

57

3-5 dage

20
4

6-10 dage

61

29

10
7
8

11-20 dage
0

20+ dage
0

6
10

20

30

40
2020

50

60

70

80
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100

2017
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Spørgsmålet om gennemsnitlig tid i arbejdsdage til fejlen i data og leverance er rettet, er kun stillet til
undersøgelsens datamanagere og er betinget af, at respondenten i spm. 3.11 har svaret ’ja’ til at have
oplevet fejl i referencen. Af disse 46 respondenter har omkring en tredjedel (34,8 pct.) svaret, at de ikke
ved, hvad den gennemsnitlige tid for rettelse af fejlen er, mens to tredjedele (65,2 pct.) svarende til 30
respondenter har angivet deres vurdering af antal dage. Heraf er to svar ugyldige.
Langt de fleste respondenter oplever, at det gennemsnitligt tager 0-5 dage til fejl i data og leverance er
rettet (89 pct.), mens godt hver tiende oplever, at fejl rettes inden for 6-20 dage.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 ses det, at andelen af datamanagere, der oplever at fejl i data
og leverance er rettet inden for 5 dage, er steget med 13 procentpoint, mens ingen datamanagere i dette
års undersøgelse giver et estimat på mere end 20 dage. Her er med andre ord tale om en mere positiv
vurdering af håndtering af fejl, end det var tilfældet i 2017-undersøgelsen.
Ovenstående er vores bearbejdning af de tal, som respondenterne har angivet i fritekst. For et fuldt
overblik over de enkelte besvarelser henvises til rapportens del 2 – Fritekst.

3.12 Hvordan vurderer du, at udviklingen i svartiderne har været indenfor det seneste år?
Kumulativ
Antal
Valid

Missing

Procent

Valid Procent

Procent

Stigende

18

2.6

22.5

22.5

Uændret

44

6.3

55.0

77.5

Faldende

18

2.6

22.5

100.0

Total

80

11.5

100.0

614

88.5

694

100.0

System

Total

Hvordan vurderer du, at udviklingen i svartiderne har været indenfor det seneste
år? Pct. (N = 80/898)
Ved ikke

59,6

Faldende

22,5

8,4

Uændret

55

19,4

Stigende

22,5

12,7
0
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Spørgsmålet om respondenternes vurdering af udviklingen i svartider inden for det seneste år er i dette
års undersøgelse kun stillet til datamanagere. Dette i modsætning til 2017, hvor spørgsmålet blev stillet til
alle. Sammenligneligheden af svarene udfordres endvidere af, at der i 2017 indgik svarkategorien ’ved ikke’.
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I 2017 var andelen af respondenter, der vurderede svartiden som stigende 4,3 procentpoint højere end
andelen af respondenter, der vurderede svartiden som faldende. I dette års undersøgelse, hvor kun
datamanagere har besvaret, er andelen af respondenter, der vurderer udviklingen i svartider som hhv.
stigende og faldende ens (22,5 pct.), mens hovedparten (55,0 pct.) oplever svartiden som uændret inden
for det seneste år.
Respondenterne har fået tilbud om at uddybe deres svar vedrørende udvikling i svartider, hvilket flere har
benyttet sig af. Der henvises til rapportens del 2 for et overblik over samtlige uddybninger til spørgsmålet.

TEMA: KVALITET
52 respondenter er på dette tidspunkt faldet fra undersøgelsen, hvilket vil sige, at N = 642.

4.1 Kvaliteten af dokumentationen af Danmarks Statistiks registre er meget høj?
Antal
Valid

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Meget enig

102

14.7

15.9

15.9

Enig

282

40.6

43.9

59.8

Neutral

107

15.4

16.7

76.5

Uenig

91

13.1

14.2

90.7

Meget uenig

30

4.3

4.7

95.3

Ved ikke

30

4.3

4.7

100.0

642

92.5

100.0

52

7.5

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

Hvor enig eller uenig er du i følgende? - Kvaliteten af dokumentationen af
Danmarks Statistiks registre er meget høj. Pct. (N = 642/889)
15,9
18,2

Meget enig

43,9
45,2

Enig
16,7

Neutral

23,3

14,2
10,5

Uenig
Meget uenig

4,7
2,8

Ved ikke

4,7
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Samtlige respondenter er blevet bedt om at vurdere deres enighed eller uenighed i, at kvaliteten af
Danmarks Statistiks registre er meget høj. 59,8 pct. af respondenterne erklærer sig enige eller meget enige
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i udsagnet, mens knap hver femte (18,9 pct.) er uenige eller meget uenige. Slutteligt forholder 16,7 procent
sig neutralt til udsagnet, mens 4,7 pct. svarer ’ved ikke’.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 ligger andelen af respondenter, som overvejende er enige i at
kvaliteten af dokumentationen er høj, 3,6 procentpoint lavere i dette års undersøgelse, mens andelen af
respondenter, der er overvejende uenige heri, er 5,6 procentpoint højere. Der er således tale om en lidt
mere kritisk vurdering af kvaliteten i dette års undersøgelse.

4.2 Kvaliteten af dataudtræk fra Forskningsservice er meget høj?
Antal
Valid

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Meget enig

117

16.9

18.2

18.2

Enig

294

42.4

45.8

64.0

Neutral

131

18.9

20.4

84.4

33

4.8

5.1

89.6

8

1.2

1.2

90.8

59

8.5

9.2

100.0

642

92.5

100.0

52

7.5

694

100.0

Uenig
Meget uenig
Ved ikke
Total
Missing

Procent

System

Total

Hvor enig eller uenig er du i følgende? - Kvaliteten af dataudtræk fra
Forskningsservice er meget høj. Pct. (N = 642/889)
18,2
22,4

Meget enig

45,8
48,4

Enig
20,4
24,6

Neutral
5,1
4

Uenig

1,2
0,6

Meget uenig

9,2

Ved ikke
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Også spørgsmålet, hvor respondenterne skal erklære sig enige eller uenige i, at kvaliteten af dataudtræk
fra Forskningsservice er meget høj, er stillet til samtlige af undersøgelsens respondenter. Her er der en
endnu større andel end i spm. 4.1, der erklærer sig enige eller meget enige (64,0 pct.), mens blot en meget
lille andel på 6,3 pct. er uenige eller meget uenige. Hver femte respondent (20,4 pct.) forholder sig neutralt
til spørgsmålet, mens knap hver tiende svarer ’ved ikke’.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er tendensen den samme som i spørgsmålet ovenfor
vedrørende kvaliteten af dokumentationen. Således er andelen af respondenter, som overvejende er enige
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i at kvaliteten af dataudtræk fra Forskningsservice er høj, 6,8 procentpoint lavere i dette års undersøgelse,
mens andelen af respondenter, der er overvejende uenige heri, er 1,7 procentpoint højere. Der er således
igen tale om en lidt mere kritisk vurdering af kvaliteten i dette års undersøgelse.
Respondenterne har i spørgeskemaet fået muligheden for eventuelt at uddybe forhold omkring kvaliteten
af dokumentationen af Danmarks Statistiks registre samt kvaliteten af dataudtræk fra Forskningsservice.
Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik over samtlige uddybninger til spørgsmålet.

4.3 Der er en tydelig sammenhæng mellem Forskningsservices priser og de ydelser, der leveres?
Antal
Valid

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Meget enig

2

.3

2.5

2.5

Enig

9

1.3

11.4

13.9

Neutral

24

3.5

30.4

44.3

Uenig

20

2.9

25.3

69.6

8

1.2

10.1

79.7

Ved ikke

16

2.3

20.3

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

Meget uenig

Missing

Procent

System

Total

Hvor enig eller uenig er du i, at der er en tydelig sammenhæng mellem
Forskningsservices priser og de ydelser, der leveres? Pct. (N = 79/133)
2,5

Meget enig

8,3
11,4

Enig

25,6
30,4

Neutral
Uenig
Meget uenig

1,5

55,6

25,3

9
10,1
20,3

Ved ikke
0

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne er enige eller uenige i, at der er en tydelig sammenhæng
mellem Forskningsservices priser og de ydelser, der leveres, er kun stillet til datamanagere. Knap en
tredjedel (30,4 pct.) forholder sig neutralt til spørgsmålet, og hver femte svarer ’ved ikke’. Herudover gør
det sig gældende, at andelen, der erklærer sig uenige eller meget uenige (35,4 pct.) er større end andelen,
der er enige eller meget enige i udsagnet (13,9 pct.).
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der sket en stor nedgang i andelen, der er enige eller meget
enige i, at der er en tydelig sammenhæng mellem Forskningsservices priser og de ydelser, der leveres.
Andelen, der erklærer sig enige eller meget enige, er således 20 procentpoint lavere i dette års
undersøgelse. Tilsvarende er andelen af datamanagere, der erklærer sig uenige eller meget uenige 24,9
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procentpoint højere. Der er dermed i dette års undersøgelse en væsentlig lavere andel, der oplever at
kunne se en tydelig sammenhæng mellem Forskningsservices priser og de leverede ydelser.
Datamanagerne har haft mulighed for at uddybe deres vurdering af forhold omkring sammenhængen
mellem pris og ydelse gennem fritekst. For uddybning se rapportens del 2 – Fritekst.

4.4 Hvor tilfreds er du med den gennemsnitlige svartid for spørgsmål relateret til data?
Antal
Valid

Missing

Procent

10 - Meget tilfreds

Valid Procent

Kumulativ
Procent

9

1.3

11.4

11.4

9

15

2.2

19.0

30.4

8

15

2.2

19.0

49.4

7

5

.7

6.3

55.7

6

7

1.0

8.9

64.6

5

6

.9

7.6

72.2

4

3

.4

3.8

75.9

3

6

.9

7.6

83.5

2

0

0

0,0

83,5

1

1

.1

1.3

84.8

0 - Meget utilfreds

1

.1

1.3

86.1

Ved ikke

11

1.6

13.9

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

System

Total

Hvor tilfreds er du med den gennemsnitlige svartid for spørgsmål relateret til data?
Pct. (N = 79/133)
11,4

10 - Meget tilfreds
9

19

8

17,319

6,3

7

8,9

6

7,6

5
1,5 3,8

4
3

0,8

21,1
21,8

11,3
13,5

10,5

7,6

0 0,8

2

1,3
0,8
1,3
0,8

1
0 - Meget utilfreds
Ved ikke
0

13,9
5

10

15

20
2020

25

30

35

40

45

50

2017
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Spørgsmålet om tilfredshed med den gennemsnitlige svartid for spørgsmål relateret til data er kun stillet til
datamanagere. Overordnet set er respondenterne meget tilfredse med svartiden for spørgsmål relateret til
data. En andel på 14,0 pct. placerer sig i den nederste ende af skalaen, 7,6 pct. placerer sig i midten af
skalaen og 13,9 pct. svarer ’ved ikke’, mens knap to tredjedele (64,6 pct.) placerer sig i den øverste ende af
skalaen. Her er det desuden værd at bemærke, at 49,4 pct. placerer sig i toppen af skalaen (8-10) og
således er meget tilfredse.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 ses imidlertid en nedgang på 20,4 procentpoint i andelen af
datamanagere, der placerer sig i den øverste ende af skalaen, mens der samtidig ses en stigning på 9,3
procentpoint i andelen af respondenter, der placerer sig i den lave ende af skalaen. Således ses en
faldende tilfredshed med den samlede svartid for spørgsmål relateret til data, om end det samtidig skal
bemærkes, at der i dette års undersøgelse er tilføjet en ’ved ikke’ kategori, som også har indflydelse på
fordelingen af svarene.
Datamanagerne har haft mulighed for at uddybe deres vurdering af tilfredshed med den samlede svartid
for spørgsmål relateret til data. For uddybning se rapportens del 2 – Fritekst.

4.5 Hvor tilfreds er du med den gennemsnitlige svartid for spørgsmål relateret til fejlfinding af
potentielt brud i grunddata fra, at du spørger FSE, indtil problemet enten er løst eller sendt videre
til fagkontoret?
Kumulativ
Antal
Valid

Missing
Total

Procent

Valid Procent

Procent

10 - Meget tilfreds

4

.6

5.1

5.1

9

5

.7

6.3

11.4

8

10

1.4

12.7

24.1

7

7

1.0

8.9

32.9

6

5

.7

6.3

39.2

5

4

.6

5.1

44.3

4

1

.1

1.3

45.6

3

3

.4

3.8

49.4

2

2

.3

2.5

51.9

1

1

.1

1.3

53.2

0 - Meget utilfreds

1

.1

1.3

54.4

Ved ikke

36

5.2

45.6

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

System
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Hvor tilfreds er du med den gennemsnitlige svartid for spørgsmål relateret til
fejlfinding af potentielt brud i grunddata fra, at du spørger FSE, indtil problemet
enten er løst eller sendt videre til fagkontoret? Pct. (N = 79/133)
5,1

10 - Meget tilfreds

16,5

6,3

9

15,8
12,7

8
8,9

7
6,3

6

15,8
16,5

8,3

5,1

5

21,1

1,3
2,3

4
3

0,8

3,8

2,5
2,3

2

1,3
0,8

1
0 - Meget utilfreds

0

1,3
45,6

Ved ikke
0
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Kun datamanagere er blevet stillet spørgsmålet om tilfredsheden med den gennemsnitlige svartid relateret
til fejlfinding af potentielt brud i grunddata fra, at de spørger FSE og indtil problemet enten er løst eller
sendt videre til fagkontoret. Op imod halvdelen af respondenterne har svaret ’ved ikke’ (45,6 pct.), og det er
dermed relativt få datamanagere, der har taget stilling. Overordnet set er tendensen, at andelen af
datamanagere, der placerer sig i den øverste ende af skalaen (39,3 pct.) er højere, end andelen, der
placerer sig i nederste ende af skalaen (10,2 pct.).
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er der sket en stor nedgang i andelen af datamanagere, der
placerer sig i den øverste ende af skalaen (en nedgang på 33,6 pct.). Således ses en faldende tilfredshed
med svartiden relateret til fejlfinding af potentielt brud i grunddata, om end det igen skal bemærkes, at der
i dette års undersøgelse er tilføjet en ’ved ikke’ kategori, som påvirker fordelingen af svarene.
I spørgeskemaet har datamanagere haft mulighed for at uddybe forhold omkring svartid relateret til
fejlfinding. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst - for et overblik over samtlige uddybninger til
spørgsmålet.
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4.6 Har du oplevet at skulle betale for en uddybning af dokumentation af data leveret af
Forskningsservice?
Kumulativ
Antal
Valid

Procent

Ja

Missing

Valid Procent

Procent

3

.4

3.8

3.8

Nej

57

8.2

72.2

75.9

Ved ikke

19

2.7

24.1

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

System

Total

Har du oplevet at skulle betale for en uddybning af dokumentation af data leveret
af Forskningsservice? Pct. (N = 79/131)
Ved ikke

16

24,1
72,2

Nej

77,9

3,8
6,1

Ja
0
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60

70

80

90

100
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Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har oplevet at skulle betale for en uddybning af dokumentation
af data leveret af Forskningsservice, er kun blevet stillet til undersøgelsens datamanagere. En mindre andel
på 3,8 pct. svarer, at de har oplevet at skulle betale for uddybning, mens 72,2 pct. svarer ’nej’ til
spørgsmålet. 24,1 pct. ’ved ikke’, om det er sket. Således er andelen, der svarer ’ja’ til at have oplevet at
skulle betale for uddybning af dokumentation af data en anelse lavere, end det var tilfældet i 2017.
I spørgeskemaet har datamanagere haft mulighed for at uddybe forhold omkring betaling ved uddybning
af dokumentation. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst - for et overblik over samtlige uddybninger til
spørgsmålet.

4.7 Har du oplevet at finde en fejl i leveret grunddata og herefter anmeldt det til Forskningsservice?
Antal
Valid

Missing
Total

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Ja

35

5.0

44.3

44.3

Nej

34

4.9

43.0

87.3

Ved ikke

10

1.4

12.7

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

System
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Har du oplevet at finde en fejl i leveret grunddata og herefter anmeldt det til
Forskningsservice? Pct. (N = 79/131)
12,7
9,9

Ved ikke

43

Nej

45,8

44,3
44,3

Ja
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Kun datamanagere er blevet stillet spørgsmålet, om de har oplevet at finde fejl i grunddata og herefter
anmeldt det til Forskningsservice. De 79 respondenter fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem en gruppe,
der har oplevet fejl (44,3 pct.) og en gruppe, der ikke har oplevet fejl (43,0 pct.). Endvidere er der en gruppe
på godt hver tiende (12,7 pct.), der svarer, at de ikke ved, om de har oplevet at finde fejl. Datamanagernes
vurdering vedrørende fejlfinding og anmeldelse er stort set uændret fra undersøgelsen i 2017.
I spørgeskemaet har datamanagere haft mulighed for at uddybe forhold omkring fejlfinding og
anmeldelse. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst - for et overblik over samtlige uddybninger til
spørgsmålet.

4.8 Har du oplevet indenfor 3 måneder fra levering at skulle betale for fejlsøgning og rettelser af
data leveret af Forskningsservice?

Antal
Valid

Procent

Ja

Missing

Kumulativ
Procent

Valid Procent

4

.6

5.1

5.1

Nej

62

8.9

78.5

83.5

Ved ikke

13

1.9

16.5

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

System

Total

Har du oplevet indenfor 3 måneder fra levering at skulle betale for fejlsøgning og
rettelser af data leveret af Forskningsservice. Pct. (N = 79/131)
16,5

Ved ikke

21,4

Nej

73,3

78,5

5,1
5,3

Ja
0

10
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30
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2020

50
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70

80

90

100

2017
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Kun datamanagere er blevet stillet spørgsmålet om, hvorvidt de har oplevet, at de indenfor tre måneder
fra levering har skullet betale for fejlsøgning og rettelser af data leveret af Forskningsservice. Langt
størstedelen har ikke oplevet dette indenfor en tidsramme af tre måneder (78,5 pct.), mens blot en mindre
andel på 5,1 pct. angiver at have oplevet dette. 16,5 pct. svarer ’ved ikke’. Datamanagernes vurdering
vedrørende betaling for fejlsøgning og rettelser indenfor 3 måneder er meget lig vurderingen fra
undersøgelsen i 2017.
I spørgeskemaet har datamanagere haft mulighed for at uddybe forhold omkring betaling for fejlsøgning
og rettelser indenfor 3 måneder. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst - for et overblik over samtlige
uddybninger til spørgsmålet.

4.9 Har du oplevet efter de 3 måneder fra levering at skulle betale for fejlsøgning og rettelser af data
leveret af Forskningsservice?
Antal
Valid

Ja

Missing

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

7

1.0

8.9

8.9

Nej

49

7.1

62.0

70.9

Ved ikke

23

3.3

29.1

100.0

Total

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

System

Total

Har du oplevet efter de 3 måneder fra levering at skulle betale for fejlsøgning og
rettelser af data leveret af Forskningsservice? Pct. (N = 79/131)
Ved ikke

21,4

29,1
62

Nej
Ja

5,3
0

73,3

8,9

10

20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100

2017

Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har oplevet, at de efter de tre måneder fra levering skulle betale
for fejlsøgning og rettelser af data, er kun stillet til datamanagere. En mindre andel på 8,9 pct. angiver at
have oplevet dette, mens de øvrige respondenter fordeler sig mellem respondenter, der svarer
afkræftende på spørgsmålet (62,0 pct.) eller ikke ved, om de har oplevet dette (29,1 pct.). Sammenholdt
med undersøgelsen fra 2017 er der sket en stigning på 3,6 procentpoint i andelen af datamanagere, der
har oplevet at skulle betale for fejlsøgning og rettelser efter de 3 måneder.
Respondenterne er givet muligheden for at uddybe forhold omkring betaling for fejlsøgning og rettelser af
data efter de 3 måneder. Se Fritekst for uddybning.
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4.10 Hvordan oplever du arbejdsgangen i den årlige proces med kontraktskrivning mellem
Forskningsservice og din institution?
Dette spørgsmål er et rent fritekstspørgsmål og er kun blevet stillet til undersøgelsens datamanagere. Der
henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik over svarene på spørgsmålet.

4.11 I hvilken grad oplever du, at du typisk får et realistisk tidsestimat for levering af data ved
henvendelser til Forskningsservice?
Kumulativ
Antal
Valid

Procent

Meget høj grad

Procent

7

1.0

8.9

8.9

Høj grad

30

4.3

38.0

46.8

Nogen grad

31

4.5

39.2

86.1

Lav grad

9

1.3

11.4

97.5

Slet ikke

2

.3

2.5

100.0

79

11.4

100.0

615

88.6

694

100.0

Total
Missing

Valid Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du, at du typisk får et realistisk tidsestimat for levering af
data ved henvendelser til Forskningsservice? Pct. (N = 79/129)
8,9

Meget høj grad

14,7
38
40,3

Høj grad

39,2
34,9

Nogen grad
Lav grad

7,8

11,4

2,5
2,3

Slet ikke
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Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne oplever, at de typisk får et realistisk tidsestimat for levering af
data ved henvendelser til Forskningsservice, er kun stillet til datamanagere. Knap halvdelen (46,9 pct.)
oplever, at tidsestimatet typisk er realistisk, 39,2 pct. oplever dette i nogen grad, mens 13,9 pct. kun
oplever, at dette er tilfældet i lav grad eller ligefrem slet ikke er tilfældet. Sammenholdt med undersøgelsen
fra 2017 er der sket en nedgang på 8,1 procentpoint i andelen af datamanagere, der vurderer, at de i høj
eller meget høj grad får et realistisk estimat for levering af data, når de henvender sig til Forskningsservice.
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4.12 Forslag til forbedringer af arbejdsgangen i forbindelse med opretning af projekter
Dette spørgsmål er et rent fritekstspørgsmål og er alene stillet til undersøgelsens datamanagere. Der
henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for en oversigt over svarene på spørgsmålet.

4.13 Forslag til forbedringer af arbejdsgangen i forbindelse med levering af data
Dette spørgsmål er et rent fritekstspørgsmål og er alene stillet til undersøgelsens datamanagere. Der
henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for en oversigt over svarene på spørgsmålet.

4.14 Forslag til forbedringer af arbejdsgangen i forbindelse med specifikke henvendelser
Dette spørgsmål er et rent fritekstspørgsmål og er alene stillet til undersøgelsens datamanagere. Der
henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for en oversigt over svarene på spørgsmålet.

TEMA: ØVRIG SERVICE
55 respondenter er på dette tidspunkt faldet fra undersøgelsen, hvilket vil sige, at N = 639.

5.1 I hvilken grad føler du dig orienteret om ændringer, der vedrører dig?
Antal
Valid

Meget høj grad

Valid Procent

52

7.5

8.1

8.1

Høj grad

302

43.5

47.3

55.4

Nogen grad

236

34.0

36.9

92.3

Lav grad

41

5.9

6.4

98.7

Slet ikke

8

1.2

1.3

100.0

639

92.1

100.0

55

7.9

694

100.0

Total
Missing

Procent

Kumulativ
Procent

System

Total

I hvilken grad føler du dig orienteret om ændringer, der vedrører dig? Pct.
(N = 639/885)
8,1

Meget høj grad

11,5

47,3
45,9

Høj grad
36,9
36,2

Nogen grad
6,4
5,5

Lav grad
1,3
0,9

Slet ikke
0
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40

50

2020

2017
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70

80

90

100
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Spørgsmålet vedrørende orientering om ændringer er givet til alle respondenter. Godt halvdelen (55,4)
oplever, at de i høj eller meget høj grad bliver orienteret om ændringer, der vedrører dem, mens godt en
tredjedel (36,9) oplever, at dette gør sig gældende i nogen grad. Blot en mindre andel på 7,7 pct. oplever, at
de i lav grad eller ligefrem slet ikke bliver orienteret om ændringer.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er billedet nogenlunde uændret, om end det kan bemærkes, at
der er sket et fald i andelen af respondenter, der i meget høj grad føler sig informeret på 3,4 procentpoint.
Respondenterne er blevet tilbudt at uddybe deres svar vedrørende ændringer, hvilket flere har gjort. Se
rapportens del 2 – Fritekst – for disse uddybninger.

5.2 Hvordan oplever du kvaliteten af Forskningsservices IT-support?

Antal
Valid

Procent

Kumulativ
Procent

Meget høj kvalitet

110

15.9

17.3

17.3

Høj kvalitet

275

39.6

43.2

60.4

Middel kvalitet

68

9.8

10.7

71.1

Lav kvalitet

10

1.4

1.6

72.7

1

.1

.2

72.8

Ved ikke

173

24.9

27.2

100.0

Total

637

91.8

100.0

57

8.2

694

100.0

Meget lav kvalitet

Missing

Valid Procent

System

Total

Hvordan oplever du kvaliteten af Forskningsservices IT-support? Pct.
(N = 637/881)
17,3
14,8

Meget høj kvalitet

43,2

Høj kvalitet
10,7

Middel kvalitet

52

31,9

1,6
1

Lav kvalitet

0,2
0,3

Meget lav kvalitet

27,2

Ved ikke
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Samtlige respondenter har modtaget spørgsmålet om, hvordan de oplever kvaliteten af Forskningsservices
IT-support. Svarene viser, at 60,5 pct. af respondenterne oplever, at IT-supporten har en høj eller meget høj
kvalitet, mens blot 1,8 pct. oplever, at den har en lav eller meget lav kvalitet. Hertil kommer der en gruppe
på 10,7 pct., der oplever, at supporten har en middel kvalitet og en gruppe på omkring en fjerdedel (27,2
pct.), der ikke ved, hvordan de skal vurdere kvaliteten af IT-supporten.
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Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 kan det bemærkes, at der i dette års undersøgelse er sket en
nedgang i andelen af respondenter, der vurderer, at IT-supporten har en høj eller meget høj kvalitet. En
nedgang på 6,3 procentpoint. Siden 2017 er der imidlertid tilføjet ’ved ikke’ som svarkategori, hvilket er
med til at påvirke fordelingen af svarene.
En del respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar om IT-supportens kvalitet. For
uddybninger se rapportens del 2 – Fritekst.

5.3 Hvor tilfreds er du alt i alt med it-faciliteterne i Forskningsservice?
Antal
Valid

Meget tilfreds

Kumulativ
Procent

Valid Procent

91

13.1

14.4

14.4

Tilfreds

281

40.5

44.4

58.8

Neutral

113

16.3

17.9

76.6

Utilfreds

18

2.6

2.8

79.5

6

.9

.9

80.4

Ved ikke

124

17.9

19.6

100.0

Total

633

91.2

100.0

61

8.8

694

100.0

Meget utilfreds

Missing

Procent

System

Total

Hvor tilfreds er du alt i alt med IT-faciliteterne i Forskningsservice? Pct.
(N = 633/879)
14,4
17

Meget tilfreds

44,4

Tilfreds
17,9

Neutral

51,9

28,3

2,8
2,7

Utilfreds

0,9
0,1

Meget utilfreds

19,6

Ved ikke
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Spørgsmålet om tilfredshed med IT-faciliteterne er stillet til alle respondenter. Størstedelen af
respondenterne (58,8 pct.) udtrykker tilfredshed eller meget tilfredshed med faciliteterne, mens en meget
lille andel på 3,7 pct. giver udtryk for at være utilfredse eller meget utilfredse. En gruppe på 17,9 pct.
placerer sig endvidere i midten med en neutral vurdering af spørgsmålet, mens 19,6 pct. af
respondenterne har svaret ved ikke.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 er der sket en nedgang i den samlede andel, der er tilfredse
eller meget tilfredse med IT-faciliteterne i Forskningsservice, på i alt 10 procentpoint. Igen skal det her
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bemærkes, at ’ved ikke’ kategorien er tilføjet i dette års undersøgelse, hvilket påvirker fordelingen af
svarene.
Flere respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar vedrørende tilfredshed med ITfaciliteterne. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik over samtlige uddybninger til
spørgsmålet. Heraf fremgår, at flere respondenter har været i tvivl om spørgsmålets betydning.

5.4 I hvilken grad oplever du, at medarbejderne i Forskningsservice er servicemindede?

Antal
Valid

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Meget høj grad

113

16.3

18.0

18.0

Høj grad

289

41.6

46.1

64.1

Nogen grad

182

26.2

29.0

93.1

Lav grad

38

5.5

6.1

99.2

Slet ikke

5

.7

.8

100.0

627

90.3

100.0

67

9.7

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du, at medarbejderne i Forskningsservice er servicemindede.
Pct. (N =627/857)
18

Meget høj grad

20,8
46,1
46,8

Høj grad
29
27,3

Nogen grad
6,1
4,1

Lav grad

0,8
1,1

Slet ikke
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Spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne i Forskningsservice er servicemindede er stillet til samtlige
respondenter. Langt den største andel (64,1 pct.) vurderer, at medarbejderne i høj eller meget høj grad er
servicemindede, mens en mindre andel på 6,9 pct. vurderer, at dette kun gør sig gældende i lav grad eller
slet ikke. Godt en fjerdedel af respondenterne (29,0 pct.) oplever, at medarbejderne er servicemindede i
nogen grad.
Respondenternes vurdering af servicemindedhed blandt medarbejderne i Forskningsservice er meget lig
vurderingen fra undersøgelsen i 2017. Dog ses en lille nedgang på 3,5 procentpoint i andelen af
respondenter, der vurderer servicemindedheden som høj eller meget høj.
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Flere respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar vedrørende servicemindedhed
blandt medarbejdere i Forskningsservice. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik over
samtlige uddybninger til spørgsmålet.

5.5 I hvilken grad oplever du, at det er muligt at få prioriteret sager, hvis det er virkelig vigtigt?
Antal
Valid

Meget høj grad

Kumulativ
Procent

Valid Procent

44

6.3

7.1

7.1

Høj grad

154

22.2

24.9

32.0

Nogen grad

331

47.7

53.6

85.6

Lav grad

64

9.2

10.4

96.0

Slet ikke

25

3.6

4.0

100.0

618

89.0

100.0

76

11.0

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du, at det er muligt at få prioriteret sager, hvis det er virkelig
vigtigt? Pct. (N = 618/857)
7,1

Meget høj grad

10,6
24,9

Høj grad

29,9

Nogen grad

47,7

53,6

10,4
9,2

Lav grad
4
2,6

Slet ikke
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Spørgsmålet om muligheden for at få prioriteret sager, hvis det er virkelig vigtigt, er stillet til samtlige
respondenter. Omkring en tredjedel af respondenterne (32 pct.) vurderer, at det i høj eller meget høj grad
er muligt, mens 14,4 pct. kun oplever, at dette er muligt i lav grad eller slet ikke. Den største andel af
respondenter (53,6 pct.) mener dog, at det i nogen grad er muligt at få prioriteret sine sager, hvis det
virkelig er vigtigt.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der i dette års undersøgelse sket en nedgang i andelen af
respondenter, der i høj eller meget høj grad oplever, at det er muligt at få prioriteret sine sager (en
nedgang på 5 procentpoint), mens andelen der i lav grad eller slet ikke oplever dette er steget en smule (en
stigning på 3 procentpoint).
Flere respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar vedrørende prioritering af sager. Der
henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik over samtlige uddybninger til spørgsmålet.
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5.6 I hvilken grad oplever du, at andre medarbejderne i Forskningsservice er hjælpsomme, hvis din
normale kontaktperson ikke er på arbejde?
Antal
Valid

Meget høj grad

Valid Procent

Kumulativ
Procent

45

6.5

7.4

7.4

Høj grad

195

28.1

31.9

39.2

Nogen grad

308

44.4

50.3

89.5

Lav grad

46

6.6

7.5

97.1

Slet ikke

18

2.6

2.9

100.0

612

88.2

100.0

82

11.8

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du, at andre medarbejderne i Forskningsservice er
hjælpsomme, hvis din normale kontaktperson ikke er på arbejde? Pct.
(N = 612/857)
7,4
10,4

Meget høj grad

31,9

Høj grad

42

Nogen grad

50,3

41,3
7,5
5,5

Lav grad

2,9
0,8
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Alle respondenter har besvaret spørgsmålet om, hvordan de oplever hjælpen, hvis deres faste
kontaktperson er fraværende. Godt halvdelen (50,3 pct.) oplever i nogen grad, at andre medarbejdere er
hjælpsomme, mens 39,3 pct. afgiver en positiv vurdering af spørgsmålet, idet de i høj eller meget høj grad
oplever andre medarbejdere end den faste kontaktperson som hjælpsomme. Godt hver tiende (10,4 pct.)
afgiver en negativ vurdering i og med, at de kun i lav eller meget lav grad oplever andre medarbejdere end
deres faste kontaktperson som hjælpsomme.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der i dette års undersøgelse en noget mindre andel, der
afgiver en positiv vurdering. I 2017 svarede 52,4 pct. at andre medarbejdere i høj eller meget høj grad var
hjælpsomme, hvis deres kontaktperson ikke var på arbejde, mens dette er tilfældet for 39,3 pct. af
respondenterne i dette års undersøgelse. Der er tale om en nedgang på 13,1 procentpoint og tilsvarende
ses en mindre stigning i andelen af respondenter, der afgiver en negativ vurdering på 4,1 procentpoint.
Flere respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar vedrørende hjælpsomheden blandt
andre medarbejdere end deres kontaktperson. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik
over samtlige uddybninger til spørgsmålet.
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5.7 I hvilken grad oplever du, at medarbejderne i Forskningsservice er faglig kompetente?

Antal
Valid

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Meget høj grad

110

15.9

18.2

18.2

Høj grad

336

48.4

55.4

73.6

Nogen grad

145

20.9

23.9

97.5

Lav grad

12

1.7

2.0

99.5

Slet ikke

3

.4

.5

100.0

606

87.3

100.0

88

12.7

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du, at medarbejderne i Forskningsservice er faglig
kompetente Pct. (N = 606/857)
18,2
18,1

Meget høj grad

55,4
55,2

Høj grad
23,9
25,7

Nogen grad
Lav grad

2
0,8

Slet ikke

0,5
0,2
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Alle respondenter har fået spørgsmålet om, hvorvidt de oplever medarbejderne i Forskningsservice som
faglig kompetence. Knap tre fjerdedele (73,6 pct.) af respondenterne mener, at dette gør sig gældende i høj
eller meget høj grad, og endvidere mener knap hver fjerde (23,9 pct.), at det gør sig gældende i nogen grad.
Blot 2,5 pct. af respondenterne oplever, at medarbejderne i Forskningsservice i lav eller meget lav grad er
faglig kompetente.
Respondenternes vurdering af faglig kompetence blandt medarbejderne i Forskningsservice er stort set
den samme som i undersøgelsen fra 2017, dog med en meget lille stigning i andelen, der afgiver en negativ
vurdering på 1,5 procentpoint.
Flere respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar vedrørende faglig kompetence
blandt medarbejderne i Forskningsservice. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et overblik over
samtlige uddybninger til spørgsmålet.
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5.8 I hvilken grad oplever du at kunne finde de informationer, du har brug for på Forskningsservices
hjemmeside?
Antal
Valid

Meget høj grad

Valid Procent

Kumulativ
Procent

37

5.3

6.1

6.1

Høj grad

229

33.0

38.0

44.2

Nogen grad

274

39.5

45.5

89.7

Lav grad

55

7.9

9.1

98.8

Slet ikke

7

1.0

1.2

100.0

602

86.7

100.0

92

13.3

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du at kunne finde de informationer, du har brug for på
Forskningsservices hjemmeside. Pct. (N = 602/857)
6,1
7,9

Meget høj grad
Høj grad

32,7

38
45,5
47,6

Nogen grad
9,1
10,2

Lav grad
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Alle respondenter er bedt om at svare på, hvordan de oplever mulighederne for at finde de informationer,
de har brug for, på Forskningsservices hjemmeside. Hovedparten af respondenterne (45,5 pct.) oplever, at
de i nogen grad har mulighed for at finde nødvendige informationer, eller at det i høj eller meget høj grad
er muligt (44,1 pct.). Godt hver tiende (10,3 pct.) oplever kun i lav eller meget lav grad at kunne finde de
informationer, de skal bruge.
Sammenholdt med undersøgelsen i 2017 er der i dette års undersøgelse en lidt højere andel af
respondenterne, der i høj eller meget høj grad oplever at kunne finde de informationer, de har brug for på
hjemmesiden. Der er tale om en mindre stigning på 3,5 procentpoint.
Flere respondenter har benyttet muligheden for at uddybe deres svar vedrørende muligheden for at finde
de informationer, de har brug for, på hjemmesiden. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for et
overblik over samtlige uddybninger til spørgsmålet.
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5.9 I hvilken grad oplever du, at du føler dig hjulpet af de vejledninger, der ligger på
Forskningsservices hjemmeside?
Antal
Valid

Meget høj grad

Kumulativ
Procent

Valid Procent

66

9.5

11.1

11.1

Høj grad

265

38.2

44.4

55.4

Nogen grad

231

33.3

38.7

94.1

Lav grad

28

4.0

4.7

98.8

Slet ikke

7

1.0

1.2

100.0

597

86.0

100.0

97

14.0

694

100.0

Total
Missing

Procent

System

Total

I hvilken grad oplever du, at du føler dig hjulpet af de vejledninger, der ligger på
Forskningsservices hjemmeside? Pct. (N = 597/857)
11,1
11

Meget høj grad

44,4
41,8

Høj grad

38,7
39,7

Nogen grad
4,7
6,7

Lav grad
1,2
0,9

Slet ikke
0

10
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50

2020

2017

60
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90

100

Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne føler sig hjulpet af vejledningerne på Forskningsservices
hjemmeside, er givet til alle. Den største gruppe, der udgør godt halvdelen af respondenterne (55,5 pct.),
føler sig i høj eller meget høj grad hjulpet af vejledningerne, mens en lille gruppe på 5,9 pct. kun i lav eller
meget lav grad føler sig hjulpet. Hertil kommer en relativt stor gruppe på 38,7 pct., der oplever, at de i
nogen grad er hjulpet af vejledningerne på hjemmesiden.
Svarene på spørgsmålet i dette års undersøgelse er meget lig svarene fra undersøgelsen i 2017. Det kan
imidlertid bemærkes, at der er sket en lille stigning på 2,7 procentpoint i andelen af respondenter, der i høj
eller meget høj grad føler sig hjulpet af vejledningerne på hjemmesiden.
Respondenterne har fået tilbud om at uddybe forhold vejledninger på Forskningsservices hjemmeside.
Dette tilbud har flere benyttet og uddybningerne findes i rapportens del 2 – Fritekst.
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5.10 Er det let at finde dokumentation om de registerdata, der er tilgængelige via
Forskningsservice?
Antal
Valid

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Ja

345

49.7

57.9

57.9

Nej

182

26.2

30.5

88.4

69

9.9

11.6

100.0

596

85.9

100.0

98

14.1

694

100.0

Ved ikke
Total
Missing

Procent

System

Total

Er det let at finde dokumentation om de registerdata, der er tilgængelige via
Forskningsservice? Pct. (N = 596/855)
Ja

53,7

57,9

30,5
29,7

Nej
11,6

Ved ikke
0

10

16,6
20

30

40
2020

50

60

70

80

90

100
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Alle respondenter er blevet bedt om at vurdere, om de finder det let at finde dokumentation om de
registerdata, der er tilgængelige via Forskningsservice. Her svarer godt halvdelen (57,9 pct.) ’ja’ til, at de
finder det let, mens 30,5 pct. svarer ’nej’. Der er også en gruppe på 11,6 pct., der ikke ved, om det er let.
Andelen, der finder det let at finde dokumentation, er steget med 4,2 procentpoint sammenlignet med
2017.
Respondenterne har uddybet forhold om at finde dokumentation af registerdata i fritekst. Se rapportens
del 2 for uddybninger.

5.11 Hvordan finder du frem til dokumentation?
Antal
Valid

Missing
Total

Procent

Valid Procent

Kumulativ
Procent

Google

304

43.8

51.0

51.0

Forskningsservices hjemmeside

230

33.1

38.6

89.6

Ved ikke

15

2.2

2.5

92.1

Andet

47

6.8

7.9

100.0

Total

596

85.9

100.0

98

14.1

694

100.0

System
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Hvordan finder du frem til dokumentation? Pct. (N = 596/855)
Google

44,7
38,6

Forskningsservices hjemmeside

51

44,3

2,5
5,6

Ved ikke/Ikke relevant

7,9
5,4

Andet
0

10

20

30
2020

40
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Alle respondenter er blevet bedt om at angive, hvordan de finder frem til dokumentation af registerdata.
Her er Google (51,0 pct.) og Forskningsservices hjemmeside (38,6 pct.) de mest anvendte måder. En mindre
gruppe ved ikke/finder ikke spørgsmålet relevant, mens 7,9 pct. har svaret ’andet’.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 ses det, at der er sket en stigning i andelen af respondenter,
der benytter Google til at finde dokumentation og et fald i andelen af respondenter, der benytter
Forskningsservices hjemmeside.
De respondenter, som har svaret ’andet’ har haft muligheden for i fritekst at uddybe, hvad svaret dækker
over. Se Fritekst i rapportens del 2.

5.12 I hvilken grad oplever du FSE-BOA som brugervenlig?

Antal
Valid

Missing

Procent

Meget høj grad

Valid Procent

Kumulativ
Procent

17

2.4

7.1

7.1

Høj grad

106

15.3

44.0

51.0

Nogen grad

104

15.0

43.2

94.2

Lav grad

12

1.7

5.0

99.2

Slet ikke

2

.3

.8

100.0

Total

241

34.7

100.0

System

453

65.3

694

100.0

Total

I hvilken grad oplever du FSE-BOA som brugervenlig? Pct. (N=241)
Meget høj grad

7,1

Høj grad

44

Nogen grad

43,2

Lav grad

5

Slet ikke

0,8
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100
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Spørgsmålet vedrørende oplevet brugervenlighed af FSE-BOA er betinget af, at respondenterne har angivet
at bruge FSE-BOA i spørgsmål 1.11. Spørgsmålet er nyt i dette års undersøgelse, hvorfor der ikke kan
sammenlignes med 2017. Godt halvdelen af respondenterne (51 pct.) oplever, at FSE-BOA i høj eller meget
høj grad er brugervenlig, mens 43,2 pct. oplever dette i nogen grad. En mindre gruppe på 5,8 pct. oplever
lav eller manglende brugervenlighed af FSE-BOA.
Respondenterne har haft mulighed for at uddybe deres svar vedrørende brugervenligheden af FSE-BOA.
For uddybning se Fritekst i rapportens del 2.

TEMA: NYE TILTAG
101 respondenter er på dette tidspunkt faldet fra undersøgelsen, hvilket vil sige, at N = 593.

6.1 Bruger du andre mikrodata i dine studier på forskermaskinen end dem, der kan leveres af
Forskningsservice?
Antal
Valid

Procent

Ja

337

48.6

56.8

56.8

Nej

191

27.5

32.2

89.0

65

9.4

11.0

100.0

Total

593

85.4

100.0

System

101

14.6

694

100.0

Ved ikke

Missing

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Total

Bruger du andre mikrodata i dine studier på forskermaskinen end dem, der kan
leveres af Forskningsservice? Pct. (N = 593/853)
Ja

51,6
32,2

Nej

56,8

48,4

11

Ved ikke
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Samtlige respondenter er blevet adspurgt, om de bruger andre mikrodata i deres studier på
forskermaskinen end dem, der kan leveres af Forskningsservice. Hertil har godt halvdelen svaret ’ja’ (56,8
pct.) og 32,2 pct. har svaret ’nej’ (32,2 pct.). ’Ved ikke’ kategorien er tilføjet i dette års undersøgelse og heraf
ses det, at omkring hver tiende er i tvivl om, hvorvidt de bruger mikrodata. Sammenholdt med
undersøgelsen i 2017, er der i dette års undersøgelse en lidt større andel, der angiver at bruge andre
mikrodata end dem, der kan leveres af Forskningsservice.
For respondenter, der har svaret bekræftende på spørgsmålet, har det været muligt at uddybe deres svar i
fritekst. Se rapportens del 2 for svar.
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6.2 Har du oplevet at have brug for at få koblet data med statistikregistrene, som ikke kunne
leveres af Forskningsservice?
Antal
Valid

Procent

Ja

170

24.5

50.9

50.9

Nej

115

16.6

34.4

85.3

49

7.1

14.7

100.0

Total

334

48.1

100.0

System

360

51.9

694

100.0

Ved ikke

Missing

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Total

Har du oplevet at have brug for at få koblet egne data med statistikregistrene, men
hvor Forskningsservice ikke kunne foretage koblingen? Pct. (N = 334/439)
Ja

50,9

6,4
34,4

Nej

93,6

14,7

Ved ikke
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Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har oplevet at have brug for at få koblet egne data med
statistikregistrene, men hvor Forskningsservice ikke kunne foretage koblingen, er blevet stillet til de
respondenter, der i spm. 6.1 svarede, at de bruger andre mikrodata. Omkring halvdelen af respondenterne
har oplevet at have brug for dette (50,9 pct.), mens 34,4 pct. ikke har oplevet at have haft dette behov. 14,7
pct. ’ved ikke’ om dette er et behov, de har haft.
Sammenholdt med undersøgelsen fra 2017 ses det, at der er sket en meget stor stigning i andelen af
respondenter, der har oplevet at have behov for at få koblet egne data med statistikregistre, hvor
Forskningsservice ikke kunne foretage koblingen. Det er en bemærkelsesværdig stigning på 44,5
procentpoint siden sidste undersøgelse.
Respondenternes uddybning af deres behov for at koble data findes under Fritekst i rapportens del 2.
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6. 3 Har du oplevet at have behov for datatyper, der ikke kunne leveres af Forskningsservice.

Antal
Valid

Procent

Ja

37

5.3

11.2

11.2

281

40.5

84.9

96.1

13

1.9

3.9

100.0

Total

331

47.7

100.0

System

363

52.3

694

100.0

Nej
Ved ikke

Missing

Kumulativ
Procent

Valid Procent

Total

Har du oplevet at have behov for datatyper, der ikke kunne leveres af
Forskningsservice. Pct. (N = 331/439)
11,2
12,1

Ja

84,9
87,9

Nej
3,9

Ved ikke
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Spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har oplevet at have behov for datatyper, der ikke kunne leveres
af Forskningsservice, er ligeledes kun stillet til de respondenter, der har angivet at gøre brug af mikrodata.
Det fremgår af spørgsmålet, at der med datatyper menes data udledt af biologisk materiale, billeder,
ustrukturerede "big data", mv. Hovedparten af respondenterne (84,9 pct.) har ikke oplevet at have behov
for det, mens 11,2 pct. af respondenterne har oplevet dette. Svarene er meget lig undersøgelsen i 2017,
hvor 12,1 pct. havde oplevet at have haft behov for datatyper, der ikke kunne leveres af Forskningsservice.
Respondenternes uddybning af deres behov for at koble med datatyper, som ikke kunne leveres af
Forskningsservice kan findes under Fritekst i rapportens del 2.

6.4 Har du oplevet at have behov for at koble data fra Forskningsservice med datasæt, der er for
store til, at de kan analyseres i Forskningsservice?
Antal
Valid

Ja

Kumulativ
Procent

2.2

4.5

4.5

310

44.7

93.7

98.2

6

.9

1.8

100.0

Total

331

47.7

100.0

System

363

52.3

694

100.0

Ved ikke

Total

Valid Procent

15

Nej

Missing

Procent
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Har du oplevet at have behov for at koble data fra Forskningsservice med datasæt,
der er for store til, at de kan analyseres i Forskningsservice. Pct.
(N = 331/439)
4,5
2,5

Ja

93,7
97,5

Nej
1,8
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Det er også kun respondenter, der har angivet at bruge mikrodata, der er blevet stillet spørgsmålet om,
hvorvidt de har oplevet at have behov for at koble data fra Forskningsservice med datasæt, der er for store
til at blive analyseret i Forskningsservice. Det fremgår, at kun en lille gruppe på 4,5 pct. har oplevet at have
behov herfor. Sammenlignet med undersøgelsen fra 2017 er dette en stigning på 2 procentpoint.
Respondenterne er blevet givet muligheden for at uddybe deres behov for at koble data med datasæt, der
er for store. Se rapportens del 2 – Fritekst – for uddybninger.

6.4.1 Har du oplevet, at beregningskapaciteten på forskerserverne ikke var tilstrækkelig?
Antal
Valid

Valid Procent

Ja

171

24.6

29.1

29.1

Nej

351

50.6

59.8

88.9

65

9.4

11.1

100.0

Total

587

84.6

100.0

System

107

15.4

694

100.0

Ved ikke

Missing

Procent

Kumulativ
Procent

Total

Har du oplevet, at beregningskapaciteten på forskerserverne ikke var tilstrækkelig?
(N=587)
Ja
Nej
Ved ikke

29,1
59,8
11,1
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Spørgsmålet vedrørende oplevelsen af tilstrækkeligheden af beregningskapaciteten på forskerserverne er
stillet til alle respondenter i undersøgelsen og er tilføjet til undersøgelsen dette år. Det kan derfor ikke
sammenlignes med 2017. 29,1 pct. af respondenterne har oplevet, at beregningskapaciteten ikke var
tilstrækkelig, mens den største andel af respondenterne (59,8 pct.) ikke har oplevet dette.
Respondenterne er blevet givet muligheden for at uddybe deres oplevelser med tilstrækkeligheden af
beregningskapaciteten på forskerserverne. Se rapportens del 2 – Fritekst – for uddybninger.
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6.5 Forslag til forbedringer af Forskningsservice
Samtlige respondenter har fået tilbuddet om at komme med forslag til forbedringer af Forskningsservice i
fritekst. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for en oversigt over forslagene.

6.6 Forslag til nye tiltag i Forskningsservice
Samtlige respondenter har fået tilbuddet om at komme med forslag til nye tiltag i Forskningsservice i
fritekst. Der henvises til rapportens del 2 – Fritekst – for en oversigt over forslagene.

6.7 Øvrige kommentarer
Samtlige respondenter har fået tilbuddet om at komme med andre kommentarer i fritekst. Se rapportens
del 2 for et overblik over disse kommentarer.
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DEL 2 – FRITEKST
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TEMA: BRUGERKARAKTERISTIK
1.5 Antal år samlet arbejdet med registerdata fra Danmarks Statistiks Forskningsservice
Antal år

n

Antal år

n

Antal år

n

Ved ikke

21

2,5

3

13

9

0

13

3

70

14

11

0,1

1

3,5

4

15

18

0,2

1

4

42

16

2

0,25

2

4,5

1

17

3

0,3

1

5

59

18

6

0,45

1

6

41

20

15

0,5

15

7

23

21

1

0,7

1

8

31

22

1

0,8

1

9

13

23

1

<1

5

10

48

24

1

1

96

> 10

2

25

5

1,5

13

11

10

30

2

2

81

12

19

39

1

1.6 Antal år samlet arbejdet med registerdata
Antal år

n

Antal år

n

Antal år

n

Ved ikke

51

8

26

21

2

0

7

9

19

23

2

0,5

1

10

48

24

2

<1

4

>10

2

25

12

1

70

11

5

26

1

1,5

2

12

24

27

1

2

83

13

12

28

1

3

64

14

11

30

11

4

40

15

27

34

2

5

51

16

4

35

2

6

44

17

3

37

1

6,5

1

18

4

39

1

7

27

20

25

40

1
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1.7 Hovedområde – uddybning af ’andet’
n

Hovedområde

1

Udarbejdelse af de såkaldte ghettolister

1

Naturvidenskab i samarbejde med sundhedsvidenskab

1

Socialområdet

1

Sundhedsøkonomi

1

Miljø

1

Data science

1

Medicin – dermatologi

1

Økonomi

1

Sundhedsvidenskab og naturvidenskab, hovedsageligt med fokus på miljø

1

Sundhedsvidenskab, naturvidenskab

1

Jeg er databasestudent

1

Uddannelse og modellering

1.9 Uddybning af forhold omkring samarbejdet med (aktuel) kontaktperson
• I perioder er det helt perfekt. I andre får man ikke svar i lang tid, selv efter en friendly reminder. Men
når det fungerer, så er samarbejdet altså af høj kvalitet, med god forståelse for efterspørgslen.
• Til tider lange svartider / påmindelser nødvendige
• Jeg oplever hurtig og kompetent respons
• Samarbejdet er for det meste fint, men bærer præg af lange ventetider og i det hele taget for lidt tid i
den anden ende.
• Kontaktpersonen er serviceminded, svarer hurtigt og leverer data hurtigt.
• Jeg oplever samarbejdet som godt og velfungerende. Den eneste gene har været nogle gange at
vente længe på svar på en mail.
• Der er til tider meget lange svartider. Men det er altid meget behagelig og venlig
kommunikation/service, når vi endelig har kontakt med vores kontaktperson
• Vi har et godt samarbejde. Men indimellem har jeg indtryk af, at der er lidt for travlt til, at der kan
svares på alle mine forespørgsler. Med nogle sager, primært de lidt mere besværlige, kan responsen
være langsom og trække ud.
• Imødekommende og stor hjælpsomhed
• Savner meget telefonisk kontakt
• De er meget travle, men venlige.
• Hurtige, kompetente svar på mails mm.
• Min oplevelse er, at han har alt for travlt og at jeg skal rykke flere gange for at få opgaverne løst.
• Vores kontaktperson er supervenlig og servicen er i top. Det er næsten altid muligt, at få tingene til at
gå op. Ofte med relativt korte ventetider.
• Godt, relevant, præcist, medtænkende ---men meget lang proces tid. 1,5-2 måneder ikke usædvanligt.
Det burde kunne være 1,5-2 uger.
• Det tager meget lang tid at få nye data tilføjet til et projekt.
• Lang svartid og behov for en del gentagelser pga. manglende kommunikation internt i Forskerservice.
Nogle gange virker det som om I starter forfra ved hver henvendelse/opdatering.
• Meget lange svar- og ekspeditionstider - der tages alt for høje priser ved overførsel af data; hvor der
typisk laves dobbelt arbejde, når den samme overførsel foranlediger at man laver et nyt program til
overførsel, selvom man bare kunne bruge det gamle
• Nogle gange er der noget "responstid" og der skal rykkes for svar.
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• Jeg synes ind imellem, det har været trægt. Jeg har en enkelt gang oplevet, at det var så trægt, at
reglerne, jeg skulle leve op til, nåede at blive ændret i mellemtiden.
• Det er et svært spørgsmål, da jeg arbejder på flere projekter og derfor har flere kontaktpersoner.
Nogle er superkompetente, andre er det lidt sværere at få kvalificerede svar fra.
• Uklar kommunikation, lang svartid på mails, misforståelser som har givet begge parter ekstraarbejde,
hvilket er dyrt.
• Jeg er meget glad for personen og arbejdet udføres hurtigt og efter aftalen. Der forekommer dog
nogle gange faglige udfordringer, hvor personen mangler viden om konkrete registre eller mangler at
opdatere os om ændringer ifm. omlægningen, når vi bestiller opdateringer af data.
• Jeg har aktuelt ikke en kontaktperson, da jeg aktuelt ikke har et projekt. Men jeg har tidligere oplevet
lange svartider, ikke-fyldestgørende svar eller mangel på anerkendelse af problemer.
• Only problem was no automatic vacation response, so I was waiting in vain for something urgent.
• Jeg har flere kontaktpersoner. Samarbejdet med den ene fungerer godt (8-9 på skalaen) mens
samarbejdet med den anden fungerer dårligt (2)
• Det fungerer meget godt. Eneste punkt til forbedring er, at der kan gå lang tid imellem respons på
mail.
• Det kan være svært at kommunikere med kontaktpersonen. Der kan være lange svartider, og nogle
gange føles det som om, at samarbejdsvilligheden ikke er så høj. Derudover kan der ofte være behov
for at tale direkte med fagkontorer om specifikke spørgsmål. Det er derfor besværligt at skulle
igennem kontaktpersonen først.
• Jeg har tit oplevet, at registrene og populationerne ikke er dannet korrekt ift. projektbeskrivelsen.
Derudover kan kommunikationen omkring indholdet af de enkelte registre også være besværlig, da
kontaktpersonen ikke altid har den fornødne viden om registrene.
• Efter at vi har fået ny kontaktperson på projektet, oplever vi en markant længere behandlingstid selv
på simple opgaver. Men der har også været Corona, ferie mm.
• Min aktuelle kontaktperson har været hurtig og effektiv
• Kompetent medarbejder, men meget synligt, at der er travlt. Det tager lang tid før, der svares på
spørgsmål
• Vi har en god tone i kommunikationen og er gode til at hjælpe hinanden med at løse det der opstår.
• Grundet corona er det svært at vurdere da der har været kæmpe forsinkelse og mange fejl
• langsommeligt, svært at komme i kontakt med kontaktperson
• Vi har desværre gentagende gange modtaget forkerte udtræk, som har resulteret i spildt arbejdstid
og projekter der trækker ud
• Mine anmodninger om upload af programfiler o. lign. bliver efterlevet indenfor rimelig tid.
• Vi har en rigtig god kontaktperson hos Danmarks Statistik for vores vedkommende for
Ministerieordningen.
• Der er forskellig service afhængig af personen. Nogle har travlt og derfor forståeligt lange svartider
• Vores kontaktperson er sød og venlig, men selve processen ved DST er rigid, omstændelig og meget
langsom.
• Langtrukken og mangelfuld - men meget venlig og velvillig
• Det er meget blandet og afhænger i høj grad af, hvem kontaktpersonen er. Leif (kontaktperson på
VIVE-db) er på toppen, og mange andre er rigtig gode, men nogle gange så kommer man bare på et
projekt med en kontaktperson, hvor alting bare er pisse dyrt og hver gang en fil skal overføres koster
det en times takst og tager 14 dage. Sammenlignet med SDS, så synes jeg nogle gange, at timerne er
brugt ret ringe - særligt når de koster hvad de gør.
• Jeg oplever hende som meget villig til at finde en løsning når vi har data der ikke umiddelbart kan
lægges ind som SAS-fil. Mit indtryk er at begrænsningen ligger i nogle meget rigide og konservative
regler (baseret på SAS, som er forældet til nogle typer data), snarere end i viljen til at hjælpe os med
at få data ind og samlet i R.
Vi fandt en løsning, netop fordi vi sammen kunne komme rundt om mulighederne.
• Af og til avanceret at finde ud af, hvem man skal tage kontakt til. Men ellers godt samarbejde
• Det kan i perioder tage lang tid, men det er blevet meget bedre de senere år
• Medarbejderne er søde. De har dog ofte meget travlt og det kan være frustrerende.
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• Der har været noget miskommunikation om nogle variable, og med temmelig lang svartid ved
udredelse af disse problemer.
• Typisk er der lang svartid
• Lange ventetider
• Meget venlige og hurtige til at svare, men der er stor forskel i det faglige niveau mellem
kontaktpersoner. Nogen kan meget hurtigt hjælpe med dataudtræk, opdage fejl osv. Andre virker ikke
til at kende databaserne og virker til have begrænset forståelse for almindelige metoder i registerbaseret forskning. Med sidstnævnte kan det meget lang tid og flere forsøg, før man har det korrekte
dataudtræk.
• Nuværende kontaktperson er venlig og serviceorienteret, men vi oplever desværre lang ventetid på
tilbagemelding i forbindelse med vores forespørgsler (hvilket trækker ned).
• Samarbejdet med aktuelle kontaktperson er upåklageligt. Hurtige svar. Hvis hun ikke kan kigge på det
inden for kort tid, skriver hun at hun har modtaget det, og kigger på det om fx 2 uger. Det er god
information, så ved jeg, hvornår jeg skal forvente noget. Tidligere kontaktperson var ufuldstændig
utilgængelig, og alle henvendelse blev bare lagt hen.
• Very ineffect and slow action.
• Hurtig tilbagemelding, meget hjælpsom
• Lang sagsbehandlingstid og varierende, besværlige regler.
• God og hurtig service
• Vi har gennem de 4 haft mindst 3 forskellige kontaktpersoner. Denne mangel på kontinuitet skinner
af ved kontakter, da der ikke er nogen der kender vores projekt. Desuden giver dette en vis utryghed,
når man søger rådgivning.
• Kontaktpersonen er meget hjælpsom og rimeligt hurtig til at svare på henvendelser, og give
realistiske skøn på hvor længe en bestilling vil være undervejs. Det kan være sværere at få kontakt til
de enkelte registeransvarlige som kan hjælpe med mere dybdegående spørgsmål til data.
• Jeg har både direkte kontakt og gennem en datamanager, så jeg har nogle gange svært ved at
gennemskue de konkrete arbejdsgange.
• Jeg oplever det stærkt utilfredsstillende at DST ikke stiller gratis vejledning og rådgivning til rådighed i
forbindelse med store forskningsprojekter. Det er en kæmpe barriere at vi får en regning hver eneste
gang vi skal forsøge at finde frem til en løsning på nogle problemer, som er opstået i kølvandet på de
mange nye GDPR-tiltag som DST har foretaget, og som i forvejen har haft vidtrækkende konsekvenser
for vores forskningsprojekter. I sidste ende har vi ikke råd til at køre forskningsprojekter via DST.
• Meget stabil og kompetent kontaktperson. Kan være begrænset i sin service i forhold
dataforespørgsler, der ligger uden for standarden (dvs. i grunddata) - fx udvidelse af ekstra eindkomstvariabler til BFL, men her spiller fagkontoret i DST også en rolle i det 4 måneder lange
forløb.
• God kommunikation, hjælpsom, svarer og leverer hurtigt, giver besked, hvis noget først kan
ekspederes senere pga. travlhed el. af andre årsager
• Not much feedback
• Når tingene og adgangen fungerer, fungerer det tekniske setup.
Men når der skal mennesker indover, står man med håret i postkassen. Får ikke info om, hvor lang tid
det vil tage … hvilket dækker over, at kan tage rigtig meget tid. DST er en monopolfunktion, det skal
man være sig meget mere bevidst om - det er (for) nemt at "tryne" brugerne.
• Tidligere har min kontaktperson (Maria) været meget længe om at svare på mail (uger, trods
rykkermails).
• Har været nogle fejl i populationsudtræk og overførsel af ekstern data
• Det fungerer vist fint, men jeg har kun haft meget lidt direkte kontakt med forskningsservice, da min
mappe ligger under Cirrau (AU) og det derfor primært er dem jeg har kontakt med.
• Kontaktperson er dygtig og omhyggelig. Vi oplever dog at sagsbehandlingstiden er blevet utrolig lang,
selv for meget små opgaver. Umiddelbart virker det også som om, at der er kommet langt mere
bureaukrati ift. dokumentation og godkendelser, hvor noget af det godt kunne tolkes som mistillid.
• Meget kompetent, men vores person, dataressourcer har mange andre opgaver og projekter til at
bistå med så nogle gange tager det uger eller længere efter hjælp til noget, vi har brug for hjælp med
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• Som regel hurtig og effektiv
• Har haft 3 forskellige kontaktpersoner siden ansøgning af projekt. Samarbejde har fungeret fint, når
jeg vidste hvem jeg skulle kontakte. Det ville være fint at få opdatering når ny kontaktperson i DST
tilknyttes.
• Etableringen af projektet var præget af meget lang sagsbehandlingstid og lange svartider på mail
(måneder).
De data jeg modtog fra Sundhedsdatastyrelsen blev først tilgængelig på forskermaskinen efter at
klagefristen for de leverede data var udløbet.
Det blev undervejs besluttet at mit projekt skulle flyttes fra en projektdatabase til DSTforskermaskinen. Processen var lang (flere måneder). Jeg modtog ingen information og svartider på
mail var urimelig lang. Det har været utilfredsstillende.
• The processing times are sometimes quite long.
• Jeg har en fin dialog med min kontaktperson. Der har været behjælpelig med at få mig selv og andre
registeret.
Jeg har også forståelse for at vedkommende kan sætte mig i kontakt med relevante om eventuelle
mere dybdegående data spørgsmål. Det har ikke været nødvendigt at bruge vedkommende til dette
endnu, men det er godt at vide muligheden er der.
• Alt skal gå gennem projektets leder før det kan komme til kontaktpersonen.
Har svært ved at gennemskue i hvilken rækkefølge KP løser opgaver.
• Henvendelser går ofte(st) ubesvaret hen, hvilket giver ventetid indtil man rykker på det (men så går
det ofte hurtigt at få klaret, når først der er kontakt)
• Jeg er i tvivl om hvem min kontaktperson er, da den oprindelige ikke arbejder i forskerservice
længere. Dette opdagede jeg ved et tilfælde.
• Svært at vurdere, fordi jeg har lige overtaget arbejdsopgaverne fra en tidligere kollega.
• the process for submitting "indstillinger" is completely outdated (word/pdf and excel). There are
always an enormous amount of follow up questions and errors that could be avoided if DST had
structured schemas to request data. Also email communication is unpredictable. sometimes very fast
(same day) and other times it can take weeks to get back imprecise answers
• Meget hjælpsom og imødekommende. Lidt lange leveringstider somme tider, men det har sådan set
ikke direkte med samarbejdet at gøre
• Meget serviceindstillet og hyggeligt samarbejde. Det eneste der trækker ned, er tidvis lang svartid og
sen respons på e-post.
• Jeg synes, at der kan være temmelig lang behandlingstid, men ellers synes jeg, at det fungerer okay.
• Nogle gange godt, undertiden langsomt svar.
• Samarbejdet har fungeret godt. Der har bare været lang ventetid i visse perioder, hvilket opleves som
meget frustrerende, og forlænger projekttiden unødvendigt. En mere agil tilgang til et projekt ville
være meget mere effektivt for at få afsluttet projekter tidligere tænker jeg.
• Meget serviceminded betjening, dog med en del misforståelser, som har været dyre.
• Johnni is very responsive to the requests. He knows the data very well and can always provide
solutions to the data issues that we have. Many thanks!
• Meget lang svartid på mails
• Berit er enormt god til at imødekomme de efterspørgsler, vi kommer med og samtidig god til hurtigt
at vende tilbage, hvis der er noget. Fantastisk at have hende som kontaktperson.
• Efter jeg fik tildelt en ny kontaktperson, kommer svar tit meget sent (tager ofte flere uger). Derudover
besvares ikke alle spørgsmål, hvorfor jeg bliver nødt til at skrive igen, og må vente uger indtil min
kontaktperson svarer. Min tidligere tildelte kontaktperson var til gengæld superdygtig (svarede hurtigt
og konkret!)
• Stressende med jeres (vanvittigt) høje timepriser. Jeg tør næsten ikke kontakte min kontaktperson i
frygt for at blive afregnet uretfærdigt.
• Hun er dygtig til at tænke i løsninger, når vi har forskellige ønsker til data til vores projekter, og hun er
altid imødekommende.
• Har kun kontaktet dem få gange, men det har været hurtigt proces alle gange.
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• Hurtig respons - det er godt
Lav grad af sparring ift. at vælge variable der skal bruges til at svare på ens spørgsmål. Det havde jeg
forventet man ville få, siden man skal indsende en projektbeskrivelse.
• Jeg oplever dårlig information om processen.
• Vi skal på et aktuelt projekt bruge LMDB-data. Jeg sendte projektindstilling ind i marts 2020. Det
kunne have været rart at få at vide fra Forskningsservice, at fra 1. april ændredes arbejdsgangene for
ansøgning af disse data fra SDS. Det var jeg ikke opmærksom på, og det har forsinket processen.
Der har igennem processen nogle gange været lidt lang svartid fra Forskningsservice.
• Kontaktpersonen gør hvad hun kan, men sommetider er der 'kø' for at få ting gjort.
• Jeg har haft direkte kontakt til en medarbejder hos DST på et projekt, hvor Sundhedsstyrelsen var
dataejer. Ellers går kommunikationen til DST gennem vores datamanager.
• Jeg har været i kontakt med flere forskellige kontaktpersoner gennem tiden. Jeg synes at den seneste
proces har været særligt vanskelig med mange misforståelser, men har i øvrigt været tilfreds.
• hurtig og effektiv reset af passwords
oftest ret hurtig flytning af programmer mellem projektmapper
• Professionel levering og forståelse af populationsdannelse. Kontaktperson forstår problemer og løser
dem hurtigt.
• The experiences are very different depending on the case worker. Some of the staff provide excellent
service and help very quickly. Others are difficult to understand and take a long time to answer. It all
comes down to who you interact with.
• Der er altid god respons når jeg henvender mig. Venlige medarbejdere. Jeg får fin vejledning. Der har
dog været et par ting vi skulle have rettet efter udtrækkene var lavet.
• Det ville være godt hvis det var muligt at få bedre rådgivning om variabelvalg. Vi ved jo ikke altid hvad
det er vi ikke ved.
• I er ikke til at få fat i og selv for et enkelt spørgsmål fakturer i for en times forbrug (selv når I ikke kan
svare endeligt på spørgsmålet ).
I svarer kun på mails og vil ikke svare på spørgsmål over telefon
• Desværre lidt lange svartider
• 1) Når jeg har fået foretaget et dataudtræk i forbindelse med et projekt, har jeg oplevet at
kontaktpersonen har en dårlig forståelse for anvendelsen af registrene i det konkrete projekt. Efter
min opfattelse giver det en del ekstraarbejde ifm. omkodning af data. Jeg er ikke tilfreds med den
rådgivning, som jeg har modtaget.
2) Det er stærkt utilfredsstillende, at man ikke længere kan ringe til sin kontaktperson. Det giver
forsinkelser ifm. forespørgsler mv. og en pæn portion irritation. Servicen opleves som træls.
• Fint tilfreds med selve kommunikationen og resultater. Det som trækker lidt ned, er mangel på status
og overblik over opgaver. Opgaver udføres nogle gange samme dag - andre gange 4-5 uger senere,
og der går man så og venter uden tidshorisont.
• Kommunikationen går sådan set udmærket. Der er bare nogle gange meget lange svartider. Og fordi
det meste foregår på e-mail efterhånden, så kan der opstå misforståelser, som man ellers ville fange i
telefonsamtaler, hvor man kan spørge en ekstra gang.
• Nogle gange kan svartider på simple henvendelser være for langsomme. Derudover tager oprettelse
af nye brugere for lang tid.
• Svarer ikke på henvendelser. Der er gået flere uger før man får svar. Ofte ikke en gang et svar om at
jeg kan forvente svar om nogle dage.
• Altid god og kompetent hjælp men meget lange svartider.
• Jeg synes samarbejdet er præget af mange misforståelser, og dermed meget ekstra arbejde for begge
parter. Derudover er der lange ventetider og det er meget svært at komme i kontakt med vores
kontaktperson. Vores tidligere kontaktperson (for 3 år siden) var meget bedre, men måske skyldes
det ekstra pres på opgaven.
• Et hurtigt svar på forskellige spørgsmål. Hurtig hjælp.
• Man kan kun kommunikere via mail og svartiden er meget svingende nogle gange er den god men
andre gange kan der gå mere end en uge før man hører noget
• Flink, men alt for mange fejl i data og dårlig vejledning
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• Alt i alt søde medarbejdere, men snakker meget nemt forbi hinanden, når man har brug for
vejledning i køb af statistik bedst egnede registre
• Nogle gange bliver der reageret meget hurtigt på henvendelser, andre gange kan der gå ugevis, hvor
man intet hører og hvor man må rykke vedkommende flere gange før der sker noget. Det kunne tyde
på megen travlhed.
• Jeg oplever ofte lange svartider (hos nogle kontaktpersoner - ikke hos andre), og det kræver ofte flere
henvendelser fra min side før jeg får svar.
• Generelt en god oplevelse.
Meget hurtig til at uploade kode/data der ikke skal pseudonomiseres. Data, der skal
pseudonymiseres, tager ofte lang tid.
• Vores kontaktpersoner hos Danmarks Statistik er venlige og dygtige, men det virker til de har for
meget at lave, ventetid på leverancer og hjælp har i periode været meget lang.
• det er meget svært at give dette spørgsmål den rigtige værdi, fordi det afhænger meget af hvem der
er kontaktpersonen på de forskellige spørgsmål. Der er nogle kontaktpersoner som har et større
overblik over data end andre. måske jeg vil tillade mig også at skrive at de er mere serviceminded end
andre. Om jeg får et svar som jeg, som forsker kan bruge, det afhænger meget af den enkelte person.
nogen af jeres ansatte vil jeg give et 10-tal og andre mindre end 5 - så det bliver givet ud fra en fælles
betragtning.
• Jeg synes der er hurtig og god respons
• For tiden har vi en rigtig god kontaktperson, men vi har ikke altid været så heldige, og har i disse
perioder følt at det var mere modarbejde end samarbejde. Men i år klager vi ikke!
• Bao gør det godt, hun er lyttende og forstår hvad vi har brug for og kommer også med forslag selv.
Men det store problem er at kontoret har for få ressourcer. Det er den største flaskehals for vores
forskning det er at der ikke er nok ansatte til at give den service vi har brug for.
• God betjening og interesse i problemstillingerne. Nogle gange er svartiderne dog lidt lange, hvilket er
grunden til at jeg giver 7
• Jeg synes Mark er en utrolig samvittighedsfuld og venlig kontaktperson. Han er meget tydelig i sin
kommunikation og det er en stor hjælp ift. hvordan det tidligere har været med nogle
kontaktpersoner.
• Jeg synes vi har et rigtig godt samarbejde, men det forsinker processen at vi ikke kan kontakte vores
kontaktperson pr telefon
• Lidt tungt og langsommeligt til tider. Meget lidt smidigt.
• Der har i perioder været ventetid, men det er lang tid siden, så min viden er ikke aktuel
• Savner muligheden for dialog via telefon. Kommunikation via mail fungerer for det meste, men der er
situationer, hvor det bare er nødvendigt at afklare pr. telefon.
• Venligt samarbejde men oplever desværre at der altid er fejl i det leverede data. Det betyder at jeg
altid skal starte med at dobbelttjekke det leverede.
• De fleste opgaver udføres hurtigt, og der kommer hurtigt svar på mails. Hvis der er opgaver, der ikke
er "standard", virker det dog som om, at de kan blive glemt. Måske fordi det er besværligt at finde ud
af, hvad der skal stilles op i de tilfælde.
• Meget vidende, pro-aktiv, venlige, hurtigt i det omfang det kan være.
• Der er ofte mange fejl i leveringer; det er ofte svært at kommunikere om ret simple ting da der er
mange procedurer-ofte ville en lille snak gør tingene nemmere;
forskerservice er blevet meget firkantet og dyr- priser for ydelser som upload af data eller dofiles er
meget høje og det kan være en udfordring for forskningsprojekter.
• Som regel kommunikerer jeg gennem projektdatamanager lokal på mit institut. Det virker fint. Men
når særlige spørgsmål opstår, hjælper Forskningsservice. Og hastigheden med hjælp er forbedret
meget de seneste par år.
• Jeg har før klaget over rigide og ufleksible hjemsendelser. Eksempelvis har vi tidligere fået hjemsendt
nogle typer af filer, som man pludseligt ikke vil hjemsende mere og som er afgørende for vores
anvendelse. Filtyperne har ingen personhenførbare data i sig.
Dårlig og ikke serviceminded dialog. Efter en del klager vælger man så at se på det igen. Der ligger
sagen så nu efter mange måneder stadig uafklaret. Det er bare for dårligt.
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Der er mange gode medarbejdere, men desværre synes jeg man bærer præg af at være en institution
med for meget monopol og for lidt servicemindness.
Forskningsservice prøver altid at hjælpe når jeg har bruge for
Serviceminded, hurtig og hjælpsom
Der kan til tider være betragtelig ventetid på at få en opgave løst.
Det ligger et par år tilbage, men vi opdagede desværre en del fejl. De blev forsøgt rettet, men
oplevelsen var at den pågældende ikke helt havde forståelsen
Vores kontaktperson er effektiv og pragmatisk.
Der sker desværre løbende udskiftning af personalet. Det betyder, at kontinuiteten i samarbejdet ofte
bliver brudt. Det er mere problematisk, hvis man han en almindelig universitetsstilling (som jeg), da
man har lange perioder, hvor man også underviser og vejleder - end hvis man sidder som fuldtids
datamanager. Det gør kontinuitetsudfordringen dobbelt så stor - men burde være ret almindeligt...
Det er alt, alt for svært at kunne ringe til kontaktpersonen og få afklaret selv små spørgsmål
Yderst venlig, kyndig og præcis. Hvis problemer, så rettes de. Eneste "anke" er, at jeg nogle gange har
indtryk af tidspres, dvs. perioder med forlænget svartid på henvendelse. Særligt irriterende er det, at
man ikke kan ringe længere. Det synes jeg næsten er frækt, hvis man samtidigt oplever ikke at få
besvaret sine mails.
Vedkommende er rigtig dygtig til at hjælpe, men har også meget travlt. Der kan være længere
ventetider på data og svar
Det er tydeligt i samarbejdet, at der inden for det seneste år, halvandet måske, er blevet sat
restriktioner for venlighed og samarbejdsvillighed fra højere sted i DST. Der er ikke nær den service,
som var kendetegnende for Forskningsservice før i tiden.
Jeg oplever stort ønske om at levere en god service.
det er travle mennesker, som medfører, at ting tager tid
får gode konkrete svar på spørgsmål, altid venlig betjening, relevante kommentarer til
indstillinger/variabellister.
eneste mulige forbedring: svartid kan være flere dage, da kontaktperson 'samler' sammen og svarer
på alle henvendelser fra én projektdatabase den samme dag
Jeg har i foråret skiftet kontaktpersoner fordi samarbejdet med de forrige brød helt sammen.
Behandlingstiden er et problem
Meget lange svartider
Ofte ukonkrete svar, specielt vedr. tidshorisonter for levering mm.
Generelt får man løst, de problemer det opstår. Som regel er konsulenterne venlige og hjælpsomme.
Eneste anke er, at der nogle gange er ventetid på leveringer mv. Forskningsservice lader til at have
meget travlt.
Bao Chau svarer hurtigt på e-mails, fortæller hvornår vi kan forvente hun gør noget, og er oftest
hurtig til at eksekvere
Min kontaktperson er rigtig dygtig og hurtig til at svare.
Generelt godt samarbejde og fin service. Det er et problem at alle opgaver kommunikeres med
Outlook. Der mangler et kø system, så man ikke behøver løbende at rykke når opgaver glider så langt
ned under skærmen hos kontaktpersonen, at den bliver glemt.

TEMA: GENEREL TILFREDSHED MED SERVICE
2.1 Uddybning af tilfredshed med den service, Forskningsservice leverer
• Hvis svartiderne var (i perioder) lavere, så ville jeg være meget tilfreds.
• Jeg har tidligere oplevet lange og kringlede processer omkring certificering som institution og
uklarhed omkring hvor en anmodning om oprettelse af en ny bruger var i processen.
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• Jeg har tit oplevet en udmærket service og kommunikation ift. processen i at få leveret data og få
besvaret spørgsmål.
Men der er også negative oplevelser. Disse angår specielt den meget mangelfulde dokumentation i
flere af registrene. At have tilgængelig online dokumentation er et og alt når man sidder og arbejder
med data, og i flere tilfælde er det bare ikke til at finde, selvom der faktisk sidder medarbejdere i
huset med den relevante viden. Det er ret frustrerende. Hvis alle registre havde samme kvalitet i
dokumentation som fx indkomstregistrene ville det være fantastisk.
Derudover er det helt uforståeligt at ens variable på tværs af registre, fx. kommunenummer, ikke har
samme type (tal/tekst eller et 0 der bliver til white space). Man bruger meget unødvendig tid på at
rette op den slags som bruger, hvilket kunne undgås hvis I havde nogle gennemgående principper for
formatering af variable på tværs af registre.
• Hvis jeg skulle være helt tilfreds, så skulle det fx være nemmere at gennemskue priserne på forhånd.
Eksempelvis ved et regneark, hvor man kan vælge fx registre, variabler og år og få et bud på en
forventet pris. Prisfastsættelsen er lidt en black box lige nu (i hvert fald for mig)
• Jeg gør mine ting og har ofte ikke meget med forskningsservice at gøre.
• Informationsniveauet er højt med opdateringer og varsler over mail - det fungerer godt. Og
medarbejderne er venlige og kompetente, når man tager kontakt med spørgsmål.
• Altid hurtig respons fra min kontaktperson
• Samme svar som tidligere. Der er alt for lange svartider, men når der endelig er hul igennem, er det
en rigtig god service
• Der er for det meste god service, men jeg har i enkelte tilfælde oplevet at man ikke rigtigt går ind i
detaljen af den opgave som vi har stillet. Det gør så at det kommer til at tage for lang tid i sidste ende,
og dermed også lægger ekstra til prisen. Vi savner nogle gange at man i Forskningsservice lige
gennemgår opgaven inden det egentlige arbejde påbegyndes, og evt. lige vender eventuelle
spørgsmål med kunden. Vi savner også nogle gange noget dokumentation af hvad der er sket i
forbindelse med levering af specielt bearbejdet data.
• Jeg er tilfreds med den service Forskningsservice leverer. Men jeg savner at kunne ringe direkte til
vores kontaktperson.
• Dog tit problemer at kunne logge ind
• Når det kører, så kører det godt.
• Ingen rådgivning.
Alt for lange leveringstider
Fuldstændigt vanvittige timeestimater og priser
Vi skal finde ud af alt selv.
• Bortset fra ventetid så er det fint. Men ventetiden er meget ofte en stopklods i mit arbejde.
• Meget tilfreds - men punkter til forbedring
- Meget gerne SPSS-labels syntax-filer
- Meget gerne hurtigere proces tid fra levering af ansøgning til adgang til data.
• Der er gode og fornuftige støttemuligheder når man ringer for at få hjælp til problemer med log-in
eller andre it-relaterede problemer.
• Jeg er meget tilfreds med at arbejde på forskermaskinen, men jeg er meget utilfreds med, hvor lang
tid det tager at få langt data op på vores projekter og få godkendelser mv. Det forsinker meget ofte
vores forskningsprojekter unødigt.
• Generelt tilfreds. Men somme tider kan der forekomme lidt lang ventetid. Det kan desuden være en
lidt tung proces at problemløse omkring issues ift. data.
• Vi har netop oprettet en projektdatabase hos jer og det har været en ekstrem langvarig proces.
Tingene kunne godt køre 'lettere'
• Via datamanager
• Altså, jeg er meget tilfreds med ydelsen, altså det at man har adgang til registerdata.
Men serviceniveauet er lidt svingende.
Jeg ved ikke hvilken af de to, I er mest interesseret i.
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• Servicen er ikke stabil og lader til at være meget betinget af kontaktpersonens kvalifikationer og/eller
tid. Jeg oplever fejlleverancer, ringe vejledning, at min kontaktperson er decideret ukontaktbar i
perioder. Det er meget utilfredsstillende.
• FSE virker professionelle - som nogle der ved hvad de gør og hvorfor. Der er gode procedurer for det
meste. Når det ikke bliver til karakteren "meget tilfreds" skyldes det mest at der er ting FSE ikke kan
eller vil, fx at acceptere LINUX som operativsystem på en hosted forskerserver.
• Det tager oftest meget lang tid at få hjælp fra Forskningsservice eller få godkendt ting. Procedurerne
ændrer sig ofte. Forskningsservice er meget restriktive med at godkende ret simple ting.
• Til tider lidt lang ventetid for at få nyt data uploadet, eller nye udtræk/opdatering af registre efter
årsskiftet.
• Jeg har været involveret i 4 forskellige projekter. I det seneste projekt har jeg været meget tilfreds
med samarbejdet, men ellers er min oplevelse, at ordet 'service' i enheden titel er meget misvisende.
Når man bestiller data, bliver man ikke hjulpet på vej til at finde de ting man faktisk har brug for. Man
skal helt selv have styr på de forskellige databaser, og ofte må man søge hjælp hos fagkontorene for
at finde ud af, hvilke data, der findes og hvad de kan. Det er ikke en kontakt Forskningsservice selv
formidler. Hvis man har stor erfaring med registerdata og kende ansøgningsproceduren, så fungerer
det vel nogenlunde, men hvis man er ny eller skal igang med et nyt område giver det store
problemer.
Jeg har f.eks. oplevet, at bestille og betale for år, som ikke indgik i databasen. Vi var ikke opmærksom
på, at databasen var udløbet og nu blev kaldt noget andet (LON blev til LONN), men vi blev heller ikke
gjort opmærksom på det. Der blev bare leveret en datafil med '0' i alle cases for de år. Det resulterer i
en masse spildtid og ekstra omkostninger. Det virker helt vanvittigt, at der ikke er én i
forskningsservice, som stopper op og tjekker det.
Når man så har problemer, er der ofte en meget lang responstid. Jeg har altid undret mig over, at få
mails der gør opmærksom på, at forskningsservice vil være lukket den og den dag, for jeg har stort
set aldrig oplevet af få respons på mine forespørgsler samme dage eller endda dagen efter. Man kan
ikke få telefonisk kontakt vedrørende et hurtigt spørgsmål; man må sende en mail og så pænt vente
de to-tre dage det som regel tager, før man får svar. Det er jo ens kostbare forskningstid, der bruges
på bare at sidde og opdatere sin mailbox i håb om, at ens kontaktperson forbarmer sig.
• Lidt svært at sige, når forskningsservice reelt har monopol, nogle gange er der enorm ventetid og
prissætningen er også svær at bedømme rimeligheden af, det er jo vores fælles data i landet
• For lang ventetid.
• Det er imponerende, hvor meget data der er til rådighed. Men det er svært at danne sig et overblik
over, og få indblik i, hvordan enkelte variable er dannet/defineret og hvilke registre de kommer fra.
Jeg har tit tænkt, at man skulle ansætte en nyuddannet i forskerservice, som går vejledningerne
igennem til nye forskere for at gøre dem mere forståelige.
• Det fungerer sådan nogenlunde, men heller ikke mere end det. Mange mystiske fejl i kommunikation
og funktion.
• Jeg synes at der mangler dokumentation på meget af det data vi arbejder med og at det generelt kan
være svært at finde ud af hvilke registre/variable man skal bruge og for hvilke tidsperioder de gælder.
• Priserne er steget gevaldigt de sidste år uden det rigtig giver mening for os. Der synes heller ikke altid
at være en forståelig sammenhæng mellem priserne på forskellige opgaver. Fortsætter de højere
priser, vil det begrænse vores mulighed for forskning via serveren.
• Der er ikke meget service over forskningsservice. Alt der involverer dem er rigidt, omstændeligt og
langsomt.
• Det kører generelt rigtig fint. Passwords, brugeroprettelse og nye projekter.
• Prisen for serverplads/leje overstiger helt klart den almindelige markedspris. De generelt faldende
priser på markedet for serverplads bør også afspejle sig i et fald i priserne ved Forskningsservice.
• Jeg har før prøvet at skrive til Forskningsservice med spørgsmål til data eller manglende
dokumentation, hvor de simpelt hen aldrig har svaret, eller er holdt op med at svare midt i en
mailkorrespondance.
Til gengæld har jeg ikke været andet end tilfreds med den administrative støtte, altså ansøgninger om
nye variable eller opdatering af de eksisterende variable, eller adgang til nye projekter, osv.
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• Jeg synes det er uklart, om man kan blive serviceret uden at få ekstraregninger. Derudover oplever
jeg, at de guides, der ligger for forskere forudsætter en meget høj grad af tryghed ved at bruge
fjernservere, at kode outputs fra statistikprogrammer osv., selvom mange måske prøver det for
første gang - og derfor ikke er vant til det.
• Kontaktpersonerne virker stressede/glemsomme og der virker til at være få resurser til den reelle
arbejdsbyrde.
• Ikke klare regler i forhold til hjemsendelse;
lange ventetider
• Ok service, til tider for langsom og ret dyr.
• Arbejdet på forskermaskine, ventetider på dataudtræk og responstid på spørgsmål er generelt meget
tilfredsstillende. Prisen for dataudtræk er dog blevet meget høj på det seneste. Desuden er der stor
forskel i hvor kompetent rådgivning man får alt efter skiftende kontaktpersoner og ofte så kan det
være meget frustrerende at skulle forklare behovet for at få udført et dataudtræk på en bestemt
måde, selvom den er standard inden for fx registerbaseret sundhedsforskning.
• Servicen er generelt god, men meget afhængig af hvilken kontaktperson man har på det enkelte
projekt.
• Når man kontakter forskningsservice, er de hurtige og hjælpsomme.
Dog kører forbindelsen på serverne ofte hæmmende langsomt ved selv mindre operationer.
• Jeg oplever at få relativt hurtigt svar på forespørgsler men jeg synes det er dyrt!
• Meget dyr service med meget lange sagsbehandlingstider. Også meget besværligt at få nye typer af
(eksterne) data op på serverne.
• Altid hurtig service ift. rådgivning, dataupload etc.
• The Forskningsservice does not do a good enough job to facilitate best coding practices (and
strengthen applicability). There should be a folder where project owners can access and upload
documents (code files, for example), other teams could use.
• Jeg oplever det stærkt utilfredsstillende at DST ikke stiller gratis vejledning og rådgivning til rådighed i
forbindelse med store forskningsprojekter. Det er en kæmpe barriere at vi får en regning hver eneste
gang vi skal forsøge at finde frem til en løsning på nogle problemer, som er opstået i kølvandet på de
mange nye GDPR-tiltag som DST har foretaget, og som i forvejen har haft vidtrækkende konsekvenser
for vores forskningsprojekter. I sidste ende har vi ikke råd til at køre forskningsprojekter via DST.
• Det går i de fleste tilfælde ok hurtigt at få dataadgang sammenlignet med i udlandet. Men det virker
nogle gange som om, at man skal rykke forskningsservice lidt for at få service
• Kan være lidt svært at få svar på mails når man skriver. Men når man ringer, går det fint.
• Daglige drift:
Godkendelse af indstillinger kan vare op og over en måned i travle perioder :(
Overførsler af data/views til underprojekter sker hurtigt :)
Projektdatabasen - årlige opdateringer kan trække ud, men det er blevet bedre.
FSE-BOA: - generelt en god oplevelse og service.
• Når jeg ikke svarer "Meget tilfreds", er det fordi, der har været tilfælde, hvor jeg ikke har kunnet få
svar på konkrete spørgsmål, som skulle besvares af andre end vores egen kontaktperson. Konkrete
spørgsmål om datasikkerhed (især hjemsendelse) og dokumentation af registre. Dette skyldtes i hvert
fald delvist indførelsen af et call center, hvor man skal ringe til et hovednummer og dermed ikke kan
kommunikere direkte med relevante personer.
• Der var forfærdelig lang ventetid på at få lagt egne data på DST og dårlig kommunikation (vi havde
svært ved overhovedet at få svar fra vores kontaktperson og måtte til sidst involvere institutledelsen,
for at jeg kunne gennemføre mit ph.d.-projekt)
• It logouts me automatically every one-two hours or work
• Systemet fungerer godt og er altid tilgængeligt. Jeg er meget tilfreds.
• Som ny bruger har jeg famlet lidt i blinde og oplevet en vis arrogance i forhold til at svare på mine
spørgsmål ... "service" er i hvert fald et fint ord, som ikke helt dækker min oplevelse.
• Til tider kan man mærke flaskehalse.
• Jeg får hjælp når noget ikke virker. Fristerne for levering er ok. Priserne for høje.
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• I have mixed experiences. Sometimes (especially when dealing with technical issues) I get excellent
and quick help. Other times (when I asked about some data documentation), I had to send several
emails which were initially ignored and I got an answer after more than a month.
• God teknisk support.
• Har haft svært ved at få en udspecificeret regning
• Jeg aner ikke hvilken service forskningsservice egentlig leverer, og hvad fx cirrau/au leverer
• Overordnet set er jeg meget godt tilfreds med Forskningsservice og deres produkter. Der er god og
venlig service, omend den som sagt kan tage utrolig lang tid.
Det ville måske gavne, hvis der var tilgængelig oplysning om standarder for svar på henvendelser
samt leveringstid.
Helt generelt oplever vi også at det er blevet meget dyrt. Udover at timeprisen er steget meget de
seneste år, virker det også som om, at man afsætter lang tid af til løsning af småopgaver - Det virker
f.eks. uforståeligt at man for en ændring i en projektindstilling skal faktureres for 2 timers arbejde.
• Vi er taknemmelige for den dataadgang, vi har, og er i stand til at arbejde eksternt
• Det er dagligt meget frustrerende, at der mangler mulighed at kunne ændre indstillinger for mus til
en venstrehåndsmus.
Der mangler support for Linux-brugere. Jeg kan ikke tilgå fællesserver fra en Linux-installation.
Brugerindstillinger for Stata forsvinder hver eneste uge. Jeg skal således hver mandag bruge tid på at
indstille baggrundsfarve, tekstfarve, farve for tal, osv. Selv om det er muligt i Stata at gemme
brugerindstillinger, er disse indstillinger slettet hver mandag.
Savner LaTeX-miljø under python-servere.
• Når man er ny i feltet, er det svært at komme ind i terminer, samt at finde ud af hvad man præcist
skal søge til de enkelte projekter. Lidt bedre vejledning ville have reduceret mine økonomiske
omkostninger (har måtte tilkøbe data, og bliver nødt til at gøre det igen) og givet mig hurtigere
resultater.
Ikke altid lige let at finde linket til forkortelser i registrene.
• Altid hurtige i respons og hjælpsomme.
• De leverer kun i meget begrænset omfang service, medmindre man betaler ekstra for det.
• Jeg støder mest på Forskningsservice ifm. levering af ekstern data. Her synes jeg ventetider på over
30 dage er for meget.
• Det er hurtigt at komme igennem med spørgsmål omkring serverne.
Jeg har kun oplevet hjælpsom service når jeg har haft spørgsmål.
• God service, men meget høje priser
• Min primære kritik er af det strukturelle:
Hver KPs opgave er at lægge datasæt ind på projekter manuelt, selvom alle de nødvendige datasæt
allerede findes hos DST. Hvorfor er der ikke en ensartet måde at levere data til projekter på? Kan data
leveres i et bredere format en .sas7bdat?
Det virker generelt til at få meget ansvar ligger hos den enkelte KP. Det burde i stedet være et centralt
system som altid lægger datasæt på projekter på den samme måde, navngiver dem ens, osv.
• Supporting R would be nice.
• Bruger ikke så meget men er generelt hjælpsomme
• Hastighed lidt lav, dokumentation af varierende kvalitet
• Det er meget langvarig proces at få leveret data, hvor tilbagemelding på udarbejdede dokumenter til
tider var længe under vejs og derned forsinkede levering af data.
• Jeg savner bedre struktur på dokumentationen af data, og bedre muligheder for at uploade kode til
projekter på DST.
• Jeg er R bruger, og det er tit frustrerende, når programmet opdateres og andre delelementer
glemmes i samme ombæring. Det giver perioder, hvor man ikke kan arbejde med sit projekt. Dog er I
meget hurtige til at svare på mails angående dette og få det rette op.
• Bruger R. Versioner og pakker er ikke altid opdateret, og opdateringer medfører ofte fejl i andre
pakker, fordi alt ikke bliver opdateret samtidig
• Would be great to have an opt-in notification service to be informed of planned server restarts.
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• når vi har adgang til R, havde du været rart om data-udtrækkene kunne være i R-format, da SASformaten tager meget lang til om at loade. særligt tidskrævende for os som bruger store mængder
data.
• Tilgængelig, imødekommende og dygtige
• Forskningsservice er sjældent nede, men nogle gange ryger forbindelsen til fjernskrivebordene. Hvis
jeg eksempelvis arbejder med store datasæt i programmer som R, så kan det også sagtens fryse og
kræve genstart af fjernskrivebordet.
• På nogle punkter godt tilfreds og på andre punkter ikke tilfreds. Har problemer med at få komplet
datasæt og meget langsom svartid, når jeg skriver mails.
• Kan lige jeres konkrete vejledninger i laver, som indeholder både tekst og billeder. Jeres
kontaktpersoner er dog MEGET forskellige i deres tilgange. Det synes jeg ærgerligt, da det jo ikke skal
være ren held at få tildelt en god kontaktperson!
• Igen priser. Adgangen til FSE er noget ustabil og man er totalt låst derinde. Jeg kan ikke hente
softwarepakker til statistikprogrammer
• De har været meget langsomme til at svare når der har været udfordringer, og har ikke kunnet hjælpe
mig altid med problemerne
• Vi har ventet meget længe på et nyt datasæt her i Corona-perioden, men ellers er vi meget tilfredse.
• Mulighed for selv at resette sit password, og for at kunne have oversigt over hvilke projekter man har
adgang til mv via BOA har i høj grad forbedret servicen.
• For R software users the version in the server should be updated as it is really challenging to perform
analysis.
• The security to use the data is well established.
• Brugerfladen omkring serveren kunne godt være mere brugervenlig. Jeg synes det var meget
forvirrende at komme ind på et projekt på serveren i starten. Jeg læste jeres guidelines. men der er
meget IT fagterminologi jeg ikke havde med mig i min baggrund som biomediciner.
• Forskermaskinen virker generel 'tung'. i forhold til at arbejde på sin 'egen' PC.
Ældre Windows version / dårlig skærmopløsning / ingen mulighed for to skærme
• Jeg har haft nogle tekniske problemer, men har fået god hjælp af support.
• Det er godt, at man kan arbejde i stata! Det er lidt vanskeligt at oprette forbindelse.
• Kvalitetskontrollen var sommetider i konsistent.
Det var svært at gennemskue hvordan udtræksbeskrivelsen skal laves - en tilgængelig vejledning
havde været godt.
Noget høj pris for at lægge eb ekstra variabel op!
• Behandlingstid ofte lang, stor udskiftning af medarbejdere og tilsvarende mindre kendskab til registre
• Forskermaskinen kører stabilt og det er vigtigt. Det kan tage tid at få nye data. Det er min oplevelse at
det er blevet mere vanskeligt at komme til at tale med de relevante fagpersoner i DST om indholdet
af konkrete registre. Det er synd både for forskeren som mangler konkrete svar og for DST, som går
glip af den indsigt i det faglige materiale som forskeren har. Men det lader til at være en
ledelsesbeslutning at man ikke længere vil ringes op af brugerne af forskermaskinen.
• Generelt tilfreds, men det kan være svært at gennemskue, hvor lang tid forskellige processer tager.
Og det kan være svært at arbejde med.
• Opgaver ud over behandling af projektindstillinger og levering af registerdata er for dyre i forhold til
den leverede kvalitet. Det er frustrerende, at man ikke kan kommunikere mundtligt med den/de
personer, som skal udføre opgaven, før de går i gang. Man modtager heller ingen dokumentation af,
hvad der er blevet lavet.
Som bruger har man indtryk af, at der ikke er tid nok i Forskningsservice (ofte sjuskefejl, fx bliver
leverede datasæt tydeligvis ikke tjekket inden de lægges op). Det er som om en del medarbejdere i
FSE ikke forholder sig til deres kunders behov, hvilket ellers burde være inkluderet, når man betaler
konsulentpris.
Når det er sagt, så sidder der også personer i FSE, som ved ekstremt meget om data og databrud og
som er hjælpsomme, når man har overset et databrud eller et nødvendigt register i sin bestilling.
• God service, høj sikkerhed, dog er seneste implementerede prispolitik for upload af eksterne data
uforholdsmæssig høj, specielt når samme data skal til flere projekter
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• Se tidligere kommentar, jeg har tidligere været godt tilfreds. Jeg synes samtidig at der er sket meget
positivt. Systemerne er blevet langt mere brugervenlige end i "gamle dage". Serverkapacitet, licenser
og alt muligt man døjede med tidligere er ikke længere et problem. Der er kommet langt bedre
guides og dokumentation - Alt dette er rigtigt godt.
• Jeg er tilfreds med den service, der leveres. Prisniveauet, herunder især den eksplosive stigning i
priser over de sidste 3-4 år, er dog højt, og særlig stigningerne gør det svært at budgettere ordentligt i
forskningsansøgninger mv.
• Det samme som før, men også at I er for dyre.
Man kan til tider føle at I har monopol på meget af det data er der unikt for jer og derfor synes I at I
kan tillade jer at være som det passer som daværende ikke altid er serviceminded
• For lange svartider
• Overordnet set er det en velfungerende service, der dog nok godt kunne have gavn af et kunderettet
sagssystem, så både kunderne og Forskningsservice havde samme overblik over opgaverne - og
gerne nogle (ca.) tidshorisonter på opgaverne.
• Jeg er egentlig tilfreds med selve servicen, men svartiderne er meget lange. Jeg har nogle gange
ventet måneder på svar, også selvom jeg har rykket min kontaktperson.
• Kontaktpersonen er god, men den generelle tilgængelighed er meget upraktisk, da telefonisk kontakt
er besværliggjort.
• God og kompetent hjælp, men alt for lange svartider og alt for høje priser. Startomkostninger for
identiske specialiserede omkostninger kommer på hver gang, når man i princippet blot kan bruge det
program, man sidst lavede til eks. en pnr-konvertering af et helt identisk datasæt.
• FS har lange svartider
Vi har som bruger i praksis kun adgang til en medarbejder, hvilket betyder, at betjeningen kan være
meget ufleksibel
Det er ikke muligt at få en prisliste. Når man skal have lavet noget, så får man en pris, som ofte ikke
står mål med det tidsforbrug, der faktisk skal bruges på opgaven.
• Det er blevet dyrt.
• For at starte med det positive, så er det en fantastisk service at kunne få adgang til så rigt et data.
Men i og med at registerdata er så afgørende for mit arbejde, så er det en konstant frustration at
samarbejdet med forskningsservice kræver meget energi og tid, og at resultatet stadig ikke er godt.
Særligt svartider og ventetid på bare at komme i kontakt med forskerservice er vigtige kritikpunkter,
men også uoverskuelighed over databaser (på nettet og FSE) er meget svært, særligt efter den
seneste omorganisering af BOL data (og andre databaser). Der mangler jeg og mine kollegaer meget
bedre støtte til at forstå hvordan databaser hænger sammen og hvor vi finder frem til de variable vi
skal bruge. Selvom det kan virke simpelt, så kan det være meget vanskeligt at forstå små ændringer i
procedurer eller databaser, samt de 'tekniske' betegnelser.
• Prisen på deres service er uacceptabel høj i forhold til hvad de levere.
• Vi finder ofte fejl i data. Priserne stiger. Der er uklarhed omkring vejledning, ofte har medarbejderne
for lidt faglig kompetence til at vejlede konkret. Ex har vi flere gange opdaget manglende data, fejl i
data og fejl i hele udtræk, der koster utrolig mange arbejdstimer. Oveni prisstigningerne så gør det
oplevelsen med forskerservice ret utilfredsstillende. Dog vil jeg sige, at kontakten overordnet er
blevet venligere. Det betyder bare ikke meget, når kvaliteten er så ringe.
• Datadokumentation er mangelfuld
• Igen, personerne er servicemindede, men forudsætter at man selv har kendskab og svært at få hjælp
og vejledning til bestemte registre, hvis man ikke allerede har kendskab til dem.
• Forskningsservice laver få fejl, men har ofte lang leveringstid
• Igen er dette spørgsmål svært at svare på. I forhold til før i tiden, så oplever jeg en klar forringelse af
jeres service. Før i tiden vil jeg få et svar på mit spørgsmål når jeg ringede ind. Men nu får jeg at vide
at jeg skal sende en mail så vil den rigtige person tage sig af det - den "rigtige person" vælger så svare
til mig at "vi kan først besvare din henvendelse når vi har modtaget en ansøgning fra dig". når
spørgsmålet omhandler afgrænsning af data til et nyt projekt og jeg ikke er klar til at sende en færdig
ansøgning ind til jer, så er det yderst dårlig service.
• For langsomme ift. pris
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• Jeg er overordnet rigtig godt tilfreds. Jeg synes ansøgningsprocedurerne kan blive meget langtrukne
fordi dokumentationen kunne være mere eksempel-baseret
• Store udsving i kvaliteten og rettidigheden
• Der kan opleves meget lange ventetider på relativt simple opgaver. Prisen for relativt simple opgaver
opleves som uforholdsmæssig dyr.
• De enkelte medarbejder gør det godt. Men der er alt for få af dem. De er overbebyrdet og det betyder
ventetid. Det er jo ikke fordi de ikke får indtægter, de kunne godt ansætte flere. Men jeg forstår at det
er et problem for DST. Min fornemmelse er at der i stedet bruges mange mill på udviklingsprojekter
som har en mere diffus værdig. Ville ønske vi kunne dirigere flere ressourcer til at få mere tid hos
servicemedarbejderne, det er jo noget der kunne lægges ind i vores ekstern funding.
• Jeg synes det er blevet ret dyrt - og at der faktureres for selv meget små ting. Det er muligvis
nødvendigt - og det kan være det er en konsekvens når kommunikationen er blevet mere tydeligt og
struktureret end den var tidligere.
• Jeg synes det tager for lang tid at få en projektindstilling arbejdet igennem og godkendt
• Høj grad af tilfredshed. Men: Der har i perioder været meget lang ventetid på dataudtræk. Desuden
har processen med at få data overført fra Sundhedsdatastyrelsen (Lægemiddelstatistikregisteret og
Laboratoriedatabasen) ikke været helt gennemskuelig, specielt at vi selv skulle følge op på alt.
• Når alternativet er ikke at kunne få data til rådighed, så kan man nøjes med lidt.
• Jeg ville gerne have at man kunne tilknytte forskere/databehandlere til et projekt uden at de
nødvendigvis skulle have adgang til samtlige data i et projekt. Dvs. hvis den projektansvarlige kunne
oprette et underområde under et projekt, hvor man så selv kunne placere der relevante data.
• Der blev engang sendt en mail rundt om at der var kommet nye priser på jeres ydelser. Men da jeg
spurgte til hvad de nye priser er, kunne jeg ikke få en prisliste. Så jeres priser er stadig meget
ugennemsigtige.
• Jeg oplever at forskningsservice medarbejdere har meget travlt. Fx: Det er vigtigt at man selv tjekker
de data man har fået da der ofte er fejl. Det beder forskningsservice også om man gør. Jeg tror at den
tid forskningsservices medarbejdere bruger på at tjekke data er blevet begrænset, at man bevist har
lagt det over på forskerne at tjekke data.
• Der kan forekomme meget lange svartider og priserne for eksempelvis omnøgling af data er steget
enormt.
• Lange ventetider for at få uploadet eksterne data. Dyrt.
• Min seneste erfaring er lange svartider og fejl i det udtrukne datasæt som jeg heldigvis selv
opdagede. Jeg skulle dog selv betale for det mere tid der så blev brugt på at udtrække det rigtige. Men
jeg vil sige at når jeg har kommunikeret med forskerservice er de medarbejdere jeg har snakket med
meget flinke.
• Prissætningen er fortsat uigennemskuelig
Det tager for lang tid og ideen med at have flydende kontakter, altså at flere skal kunne løse ens
sager ved fravær o.l., fungerer reelt ikke - i praksis venter og venter man, og ikke alle medarbejdere i
FSE vil give sagerne fra sig, hvorfor man ligger i deres kø
Det er problematisk man ikke længere kan tale direkte med den person der sidder ens sager
Det er svært at se at ledelsen i FSE er responsive
• Vi er meget utilfredse med telefonslusen og telefontiden.
Det er generelt for vanskeligt at komme i kontakt med kontorchef og medarbejdere - og helt slemt
ved hjemmearbejde.
Det er også vanskeligt at få hjælp til problemer med data.
Endelig er vi utilfredse med dokumentationen af data - særligt erhvervsdata.
• Vi har tvivlsspørgsmål i forhold til ansvar (GDPR/apotekerlov/DSTs politikker), konkrete
hjemtagninger, BOA-administration osv. som ikke beskrives i de skriftlige vejledninger.
Vi har engelsktalende brugere som ikke kan læse de primært dansksprogede vejledninger.
• Høj kvalitet, men for lange ventetider
• Medarbejderne i Forskningsservice forsøger at være servicemindede inden for de stramme rammer,
der er lagt om dem.
• Ventetiden at få data leveret er for lang. Prisen for et udtræk er for høj.
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• Der er sket en klar forringelse ift. priser og i hvor høj grad meget små ydelser konteres. Ligeledes er
Forskningsservice blevet meget firkantede ift. fx at projektindstillinger skal revideres for selv de
mindste detaljer med deraf følgende udgifter (taksten er to timer til knap 4000 kr.). Endnu mere
problematisk er at der forlanges ekstremt høje priser for dataleverancer, der ikke kommer fra
Forskningsservices grundregistre. Der betales knap 2000 i timen for at tilvejebringe data, hvilket er en
fast omkostning, som den enkelte bruger ikke bør betale hver gang. Endelig er det et stort problem at
der er så stor forskel på den service man modtager fra kontaktperson til kontaktperson.
• Der er ofte en del ventetid på services, men det er meget bedre end tidligere år både ift.
servicemindedness og ventetid.
• Det er utilfredsstillende, at man ikke kan få oplyst, hvor lang tid en opgave tager og hvornår den
forventes færdig
• Sammenlignet med den svartid forskere kan opleve i fx Sverige og Norge får vi en utrolig hurtig og
fleksibel service hos Forskerservice.
Når det så er sagt, så har jeg indimellem opgaver som fx at få omnøglet data fra eksterne kilder, som
har taget flere måneder. Det er frustrerende at få at vide fra ekstern leverandør, at data er leveret,
men ikke at høre noget fra Forskerservice. Som minimum kunne jeg ønske et hurtigt svar med pris for
opgaven og forventet tidshorisont for omnøgling af id.
• Dygtige medarbejdere. God rådgivning. Korrekt datalevering. Hurtig hjælp til små opgaver. For lang
ventetid på psedonymisering og overførsel af eksterne data til projekt på FSE-server.
• Meget tilfreds på nær ventetider
• Specielt opdateringer af datasæt til projektdatabasen er ofte dyre og det er svært at gennemskue
hvad vi får for pengene. Det værste register er LPR, som er meget dyrt at opdatere og hvor vi slet ikke
har nogen fornemmelse for om det er pengene værd for økonomer at få finjusteringerne med.
• For lang leveringstid
• Lang leveringstid
• Jeg er fint tilfreds med hvor hurtigt der bliver leveret data, men det virker stadig til at
Forskningsservice har alt for meget at lave. Jeg er dog utilfreds med prisudviklingen for at få lagt
eksterne data over. Det er desuden svært at gennemskue hvordan prisen er sammensat.
• Tilfreds med service, utilfreds med pris.

2.2 Uddybning af tilfredshed med den indledende rådgivning
• Jeg kunne ind i mellem godt bruge mere sparring ift. opstilling af retvisende population og hjælp til de
overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med definition heraf. Måske nogle hjælpe-spørgsmål eller
eksempler på populationsafgrænsninger ville kunne understøtte arbejdet og sikre at man får lavet de
korrekte bestillinger første gang. Det er nogle gange meget svært at gennemskue præcis hvad man vil
få leveret, når man bestiller.
Kunne også godt ønske mig et mere gennemskueligt bestillingsskema, hvor også de enkelte variable i
registreret fremgår, da jeg flere gange har oplevet, at der ikke er direkte overensstemmelse mellem
de variable, der fremgår under registeret på hjemmesiden, og de variable man får leveret, når man
bestiller registeret. I det hele taget kunne hele gennemskueligheden ved bestilling af data godt
forbedres markant.
• Jeg opfatter rådgivningen mere som gate-keeping. Det handler mere om, at man bliver kontrolleret
for, om man har bedt om for meget data eller for stor population, end det handler om rådgivning ift.
hvilke andre variable eller datakilder, der kunne være relevant for ens projekt.
• Der er mulighed for vejledning og sparring, hvilket er godt. Men det kan være svært at gennemskue
konsekvenserne af de valg, man træffer i den indledende fase for datamulighederne.
• Jeg bruger det ikke ofte.
• Vi kunne godt bruge noget mere rådgivning.
• Det er vores datamanager der står for dette, så har ikke erfaring iht. dette
• Det er vores datamanager for databasen, der modtager den indledende rådgivning, ikke jeg.
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• Det er en meget vigtig proces, men der er man lidt overladt til sig selv.
• Jeg er ikke som sådan utilfreds med rådgivningen (den får jeg ikke direkte), men jeg er utilfreds med
hele processen op til at man får data udleveret, da den er alt for lang.
• Der har været flere forskellige kontaktpersoner - jvf. svar tidligere.
• Misforståelser, dårlig kommunikation, lang ventetid
• Plejer ikke få vejledning da vi selv kan trække de fleste data.
• Via datamanager
• Afhænger af kontaktperson.
• Jeg har een gang oplevet et projekt køre skævt, fordi de data vi puttede ind i projektet ikke passede
med DS's business-model og procedurer. Ellers har det kørt smidigt og effektivt med små
forsinkelser.
• Rådgivning om hvilke registre og variable der er behov for for at kunne danne konsistente variable
over tid kunne være bedre. Generelt kunne det være godt at få mere rådgivning om hvilke registre,
der er brug for til forskellige projekter.
• Jeg har ikke selv haft kontakt.
• Det er svært at have overblik over registre og variable, deres navn og hvordan de ændrer sig over tid.
Der mangler ganske enkelt information.
• Jeg bliver primært vejledt af personer der arbejder med folkesundhedsdatabasen
• Sagsbehandlingstiden er meget lang
• Det er ofte svært at finde en vej ind i forskningsservice. Man kan skrive en mail til ens kontaktperson,
men vedkommende har måske meget travlt. Der savnes mulighed for telefonisk kontakt.
• Har ikke selv været involveret i den indledende fase
• Den vejledning modtages af vores datamanagere på vores hostede server
• Som angivet, så svinger det meget efter rådgiverne. Nogen rådgivere har været helt sublime til at
rådgive, påpege fejl i dataspecifikation osv. Fuld klapsalve til dem.
Andre har virket til slet ikke at have forståelse for registerbaseret forskning eller de registre, de skal
vejlede om. Som eksempel, så tog det flere dataudtræk og mange mails at få matchet cases med
kontroller på dato i stedet for blot år, fordi at samtalen gik igennem en rådgiver, der ikke selv udførte
udtrækket. Der fik jeg flere gange at vide, at det slet ikke kunne lade sig gøre, selvom jeg har fået det
flere gange før og er fuldstændig kritisk i nogen typer analyser.
• Det er længe siden jeg har været med i den indledende rådgivning for et projekt.
• Der var praktisk talt ingen vejledning
• Why do we still have to use SAS? It was a shock to see the data files in views format.
• Jeg er ph.d. studerende, så jeg har ikke modtaget nogen vejledning/rådgivning, kun adgang
• Efter min mening er den dokumentation, der ligger offentligt tilgængeligt ikke særlig velbeskrevet og
meget uoverskuelig hvis man skal have adgang til information der strækker sig over en længere
periode og som involverer ændringer af variable. Det burde være lettere at skabe sig et hurtigt
overblik over, hvilke nye variable der erstatter gamle variable.
• Jeg var til et oplæg på DST om datasikkerhed og bl.a. udtræk. Der var de ikke så gode til at svare på
spørgsmål omkring, hvad der er lovlig/ikke lovlig udtræk
• Jeg modtog den indledende rådgivning fra min vejleder (ikke fra DST FSE), som er dataansvarlige på
projektet.
• Jeg er usikker på hvad der menes med "indledende rådgivning" eller "den vejledning, du får, inden du
kan modtage dataudtrækket".
• Vi har en person, der tager den initielle kontakt med forskerservice. Efterfølgende havde jeg en god
og konstruktiv dialog med forskerservice vedr. detaljerne om de data som vi gerne ville have lagt op
og pseudonomiseret.
• Det ved jeg ikke hvad er. Jeg ved heller ikke hvad der menes med dataudtrækket. Jeg tror måske min
vejleder har modtaget noget, det er hende der har lavet ansøgning og databeskrivelse osv.
• Meget klar og omfattende.
• De søger ikke at afhjælpe problemer, men i stedet henvises man til andre hvorved løsningen trækkes
i langdrag.
• Jeg har ikke modtaget dataudtræk direkte fra jer.
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• Jeg er sat på projekter, men jeg er ikke den der trækker.
• One thing is incredibly silly. One gets a project-ID with pincode, and a password. If you log on, it asks
for the password, but it wants the pincode. Apparently this is explained on page 20 of some
guidebook, but simpler would be to ask for the pincode.
• Nogenlunde, men ikke den mest intuitive brugerflade
• Spørgsmål blev blot besvaret med links til jeres hjemmeside.
Da dataudtræk fra lægemiddelregisteret skulle indhentes, havde jeg en super mailkorrespondance
med god vejledning ift. dataudtrækket
• Jeg fik rådgivning af min lokale datamanager på projektdatabasen.
• Some difficulty initiating a project this year, with limited email communication and delays r/t covid-19.
Prior experiences have been good however.
• Meget, meget lang ventetid (1år) på simple registerdata. og meget uforudsigelig ventetid, som først
tog fart da vi klagede over ventetiden. man fik fornemmelsen af, at der var for få medarbejdere til for
mange opgaver.
• Synes ikke data udtræks ønsket (herunder merge database) passede til det jeg fik
• Det er svært at overskue de mange mange muligheder for variabler, fx inden for indkomst eller social
status. Blev hjulpet godt på vej i processen med at vælge.
• Misforståelser ift., hvad vi kunne få lov at hjemsende.
• Bruger mest vores interne projektdatabase ansvarlige
• Synes at der er meget lidt mulighed for vejledning - både i den indledende proces og også her senere
i forløbet
• Berit er fantastisk!
• Jeg har ikke haft indledende vejledning
• Tror ikke jeg har fået vejledning (i hvert fald kun kort på af mit eget kontor)
• Jeg har ikke fået indledende rådgivning fra forskningsservice.
• det har jeg ikke prøvet endnu
• Jeg modtog ikke dataudtrækket. Jeg er koblet på et eksisterende projekt.
• Jeg har ikke selv fået rådgivning inden dataudtrækket.
• Dårlig beskrivelse af videre proces og forventningsafstemning af tidsprocessen. Gør det svært at
planlægge fra min side af bordet.
• Would be great if it were more in English.
As a non-Danish speaker it was a bit challenging.
• Det er min datamanager, der primært står for vejledningen.
• For registerdata: overordnet tilfreds, selvom det er svært at få lov til at tale med nogen.
For data, som fse danner pba. eksterne data: meget utilfreds.
• Her tænker jeg på den rådgivning, som jeg har fået direkte fra medarbejdere i DST.
• Der er ingen indledende rådgivning .... Kun spørgsmål tilbage til forsker men når spørgsmålene går
den anden vej, så er der ofte ikke meget at komme efter
• Informationen på hjemmesiden om variablene kunne godt være bedre og i højere grad omhandle
datakvaliteten.
• Det kunne være rart, hvis man blev guidet mere omkring hvilke data der fandtes derude.
• Vejledningen er ofte meget begrænset. Jeg skyder på at det skyldes, at der er stor udskiftning blandt
personalet samt at de har travlt
• Har tidligere haft problemer, men fik en ny kontaktperson og det gav anledning til et fysisk møde. det
var en stor hjælp. ellers har vi haft flere forskellige kontaktpersoner og data er blevet leveret
forskelligt fra gang til gang, så ingen programmer har kunnet genbruges.
• Det ligger meget langt tilbage, da vi har arbejdet på databasen siden 2013, men igen er det
sammenhængen mellem databaser, som er svær.
• Ofte kender man data bedre end vejlederen. Det gør det selvfølgelig svært, men det betyder også, at
man virkelig skal være grundig for ikke at blive kørt ud på et sidespor, hvor der bliver "lavet" fejl fra
DST's side i vejledningen. Desværre.
• På grund af ventetid er vi ofte overladt til at søge information i online dokumentation da vi ikke altid
har tid til at vente på svar fra forskningsservice
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• Jeg oplevede før i tiden at jeres indledende rådgivning var bedre. Men nu - og jeg går ud fra at jeres
spørgsmål omhandler nutiden, så er jeg meget utilfreds
• Af tidligere nævnt grund: jeg synes der er meget kommunikation frem og tilbage, og mange variable
jeg har svært ved at finde tilfredsstillende information omkring. Jeg synes der kunne ligge nogle
eksempler på de forskellige registre til hjælp til ansøgningen
• Vi trækker selv data
• Jeg er datamanager, så jeg synes ikke det er så meget rådgivning som dialog. Men dialogen fungerer
fint. Dog er det lidt dyrt, at taxameteret starter på 2 timer hver gang
• Der har været en del udfordringer
• Vejledning er som regel god. Men det kan være svært at forstå data før man har arbejdet med dem.
Det er især et problem at vi skal specificere vores data meget og ikke må få data vi ikke har brug for.
Ofte opdager vi jo først når vi bruger data hvad vi reelt gerne ville have haft.
• Det tager for lang tid
• Jeg synes det kan være vanskeligt som datamanager at holde styr på de mange ændringer Danmarks
Statistik foretager af grundregistrene og som betyder at der nogle gange skal laves udtræk én gang til
projektdatabasen, hvilket er dyrt.
• Længe siden jeg har benyttet mig af rådgivning om selve registrene.
• Jeg modtager typisk ikke vejledning, før jeg modtager udtrækket.
• Findes den? Er den ikke afskaffet i den nye prismodel?
• Tror aldrig at jeg har fået vejledning.
• Det er blevet lidt bedre, men der mangler klart en forankring ind i fagkontorerne
• Vores kontaktperson er vi meget tilfredse med, men den hjælp hun kan hente fra andre, er langsom
og uengageret.
• Har kontakt med Mikkel i Gentofte, Sjældent direkte med Forskningsservice
• Vi bruger primært hjemmesidens register og variabelbeskrivelser - og det er noget svingende om der
er en fantastisk dokumentation, en uinformativ eller slet ingen.
De gange jeg har spurgt vores kontakt-datamanager eller en registeransvarlig har jeg fået god og
konkret hjælp.
• Det kan være svært at få nødvendig dokumentation når man bestiller specialkørsler
• Det sørger datamanagers for
• Det er ikke altid, at jeg kan få svar på alle spørgsmål omkring variable, når de ikke er
veldokumenterede på hjemmesiden.
• Jeg taler med datamanager ikke forskningsservice
• Da jeg hovedsageligt får data via egen projektdatabase, så får jeg ingen rådgivning selv. Det er derfor
svært at svare på.
• Det er for længe siden.

2.3 Uddybning af tilfredshed med sagsbehandlingstiden
• Meget svingende
• Har oplevet en meget rimelig sagsbehandlingstid.
• Dog ærgerligt at man ikke kan komme i telefonisk kontakt med nogen omkring opklarende spørgsmål
- det er tit hurtigere for alle parter end at sidde og skrive mails.
• Indtil videre er det gået hurtigere end jeg havde forventet
• Jeg vil gerne have data i går, tak...
• Det varierer meget. Nogle gange har jeg kunne koordinere med jer og så er data blevet leveret inden
for kort tid. Andre gange har jeg ventet meget lang tid.
• Vi laver typisk analyser på vegne af kunder i staten, regioner, universiteter. Her kan de politiske
beslutningsprocesser være korte og efterspørgslen efter information høj. Vi kan ikke indregne i
tidsplanen, hvornår vi har adgang til data fordi det tilsyneladende afhænger af enkelt medarbejders
ferier, fridage, orlov.
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• Jeg er på nogle projekter, hvor vi har venter i måneder på data eller på at der bliver lagt eksterne data
op på projektet, som vi har uploaded. Og der kommer ingen besked om, hvor længe vi kan regne
med at vente eller hvorfor det er forsinket.
• Blevet en del længere efterhånden...
• Projekter indenfor sundhedsforskning er ofte af et enkelt til et par års varighed. Med
behandlingstider på flere måneder, mister vi værdifuld til at udføre projektet.
• Det varierer med sagsbehandlingstiden. Det kan gå stærkt (2 uger) for at upload ekstern data til 8-12
uger.
• Det tager typisk meget lang tid!
• Tager til tider lidt mere tid end man regner med.
• Blev glemt af min sagsbehandler, jeg troede bare hen arbejdede på dagen
• Vi har ofte meget lyst til at komme igang, hvilket gør ventetiden lang.
• Det er flinke mennesker, men service er desværre ikke i top. Min oplevelse er enten lang svartider og
hvis dette ikke er tilfældet, så fejlagtige udtræk.
• Sagsbehandlingstiden er lang, men det er ikke det største problem.
• Jeg har tidligere været ude for at sagsbehandlingstiden var ALT for lang!! Over et år! Efter vi fik en ny
sagsbehandler gik alting meget hurtigere og jeg opleverede at vi fik en virkelig god service
• Det kan vel altid gå hurtigere.
• Lang sagsbehandling
• Nogle gange går det meget stærkt, men andre gange har jeg prøvet, at det har taget meget lang tid,
og usikkerheden er ikke rar.
• Den ene gang jeg har været med til at bestille data havde man glemt mig og der gik mange uger før
jeg kom i gang, men har kun den episode at dømme ud fra
• Det går typisk hurtigere end jeg først får stillet i udsigt, omend dataudtrækket ofte indeholder fejl, der
tager et par ekstra uger at rette til.
• Sagsbehandlingstiden er ind i mellem betragtelig. Som bruger er det meget svært at aftale
leveringstidspunkter for analyser, hvor analysen afhænger af hvornår data bliver tilgængeligt.
• Da det svinger hvor lang leveringstid der er på opgaver, svinger tilfredsheden også.
• Tilfreds med aktuelle sagsbehandlingstid, da mit datasæt skulle leveres, ventede jeg over et år før jeg
havde alt. Det er meget lang tid.
• Som oftest tilfreds. Nogen gang har det taget lidt lang tid, men det synes jeg er blevet meget bedre.
• Dialogen og svarene er ofte tilfredsstillende men nogle gange må jeg rykke både kontaktperson og
øvrige forskerservice for svar
• Jeg har ofte oplevet, at jeg slet ikke modtager svar på de mails, jeg har sendt med spørgsmål.
• fra data bliver uploadet til de bliver tilgængelige, synes jeg der går lang tid
• Der kan være perioder med lange sagsbehandlingstider (fx. godkendelser af indstillinger) pga. af øget
aktivitet hos os fx. 2. halvår 2019.
• Første oprettelse tog lidt lang tid, men alt efterfølgende har været godt
• Helt kritisabel lang sagsbehandlingstid i foråret 2018
• Til tider mærkes flaskehalse
• Ofte lange svartider på mails. Uger
• Kort. Da vi først havde detaljerne på plads, blev sagen afsluttet i løbet af nogle dage
• Vi ventede ca. et år på data (det var oven i alt det med GDPR, vi søgte omkring februar 2018)
• Der opleves oftest hurtigt svar på spørgsmål om data ved henvendelser til registeransvarlige.
• Der er et par ting, der har taget mange uger at hjælpe. Men vi forstår, at det er fordi folk har meget
travlt med mange ting
• Ville gerne have haft at tiden var hurtigere, men alt andet lige har jeg fået god behandling, og info om,
at det tog x antal uger, hvilket jeg så var forberedt på.
I forhold til mindre projekter, er det trist med ventetid, nogle gange resulterer det i, at projektet
aflyses pga. leveringstid. Især i sommerferieperioden kan det være lidt lang tid at vente.
• Den er meget varierende, så det kan være svært at svare på. Nogle gange tilfreds andre gange
utilfreds
• Jeg venter på 8. måned på at få en dataudvidelse. Det er meget utilfredsstillende.
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Det tager simpelthen for lang tid
De er lidt lange
Der har i visse perioder været alt for lang behandlingstid.
Meget langsom proces
Berit har været helt fantastisk ift. sagsbehandlingstid. Vi har andre gange oplevet særdeles lange
sagsbehandlingstider.
Lang sagsbehandlingstid, selvom jeg godt ved at Corona har forlænget sagsbehandlingen. Men det er
ikke et nyt problem.
Vores kontaktperson er hurtigt og effektiv, man jeg har hørt at det kan variere meget fra person til
person.
Jeg ved det er frustrerende for mine kollegaer når vi skal bestille nyt data, der tager det meget lang
tid. Men de gang jeg har skullet uploade filer til DST-serveren, der er det gået hurtigt.
Har ikke haft sagsbehandlinger
Ville være mere okay, hvis jeg vidste, hvad jeg kunne forvente. Men har dage, hvor jeg "bare" venter
på svar.
Der var en fejl på den først tilsendte kontrakt. Det tog flere uger at få rettet et institutionsnavn på
kontrakten. Det synes jeg var lang tid.
Det er svært at forudsige hvor længe en leverance vil tage. Det skaber stor usikkerhed især ved
opstart af nye projekter.
Det ville være dejligt, hvis man på forhånd kendte sagsbehandlingstiden.
Den kan være alt for lang. Hvis fse kunne give et skøn over, hvornår de kan kigge på opgaven, ville det
hjælpe en del, da man som regel selv også sidder i en kæde og skal levere et produkt i den anden
ende.
Kan altid være bedre. Under min Ph.d. ventede jeg på data i månedsvis og da jeg endelig modtog
data, var det sammen med en faktura på 8 timers arbejde.
Det tager al for lang tid at få svar på en henvendelse
De fleste ting udføres indenfor et par uger, men andre gange sker der intet i lang tid.
Det virker som om, at den tilgængelige bemanding i Forskningsservice ikke matcher omfanget af
efterspørgslen, hvilket giver anledning til en serviceforringelse.
Jeg synes ikke betjeningen er imponerende. Dog er det danske system relativt velfungerende
sammenlignet med andre lande. Siden DST har opdelt projektstrukturen på projektdatabaser til
mange små specifikke projekter, som hver især skal godkendes, er det mit indtryk at
sagsbehandlerne er blevet overbebyrdet. Det var en særdeles uheldig udvikling i forhold til driften og
serviceringen af forskerne.
Det har tidligere været et stort problem.
Jeg havde et Covid-19 kritisk projekt som det tog dem en måned at lægge data som var leveret af
Sundhedsdatastyrelsen ned i en mappe. Sagsbehandling plus programmering
Fejlene er blevet rettet relativt hurtigt, når man har gjort opmærksom på det.
Den er ofte meget lang.
Når vi ansøger om data og til vi modtager er processen ofte længere end 6 måneder. Det er også
store opdateringer vi ofte er ude, så der er mange detaljer der skal på plads; men det er meget lang
tid at vente på data.
I skal have ros for hurtig sagsbehandling - men det gør ikke noget at I bruger lidt længere tid på
sagsbehandling, hvis vi i stedet vil få en god service og rådgivning i forbindelse med opstart af
projekter
Går rigtig hurtigt
Det er meget svært at vurdere, hvor lang tid en given opgave vil tage.
Det er ekstremt afhængig af kontaktperson. I år er vi tilfredse, sidste år utilfredse (og utålmodige), og
året før meget tilfredse
Den svinger meget. Det er absolut ikke Baos skyld hun gør hvad hun kan. Men der er alt for få ansatte
og forskningsprojekterne har vokset eksponentielt de sidste 10 år. Brug flere af vores ressourcer som
vi betaler direkte til at ansætte flere servicemedarbejdere, det ville fremme dansk registerforskning.
Det er en seriøs flaskehals og har været det i mange år.
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• Den er for lang
• Sidst var der 3 ugers ventetid, der er en væsentlig forbedret siden tidligere år.
• Sagsbehandlingstiderne er lange. De er gode til at behandle sager, der haster, men det betyder andre
sager kan vente meget længe (indtil de haster).
• Det ville være rart at kunne planlægge efter en tidsplan. Ok at ting tager tid - men der er altid
usikkerhed om og hvornår ting bliver løst samt hvor mange runder der skal til - da der ofte er fejl i
leveringer
• Det kan tage lidt for meget tid nogle gange
• Må i nogle tilfælde vente noget tid
• Ting som ikke er helt standard kan tage *virkeligt* lang tid og bliver konstant skubbet ned ad listen
• Vores kontaktperson er hurtig - men andre steder i Danmarks Statistik er sagsbehandlingstiden alt
for langsom
• Jeg er generelt meget tilfreds. Priser og tid er ikke altid gennemskuelige, men det er vilkårene.
• Behandlingstiden har varieret meget. Nogle gange har den taget gentagne halve år
• Svinger noget; nogle gange hurtig, andre gange ret forsinket, hvor det kan være svært at komme
igennem (jf. at man ikke kan ringe).
• De fleste medarbejdere i Forskningsservice har for travlt.
• Det går for lang tid og processen at udvælge data er administrativt kompleks.
• Det er meget afhængig af hvilken kontaktperson man har.
• Specielt utilfredsstillende, at man ikke kan få oplyst forventede tider - eller booke tid til opgaver (som
man kan stort set alle andre steder, inkl. autoværksteder, tandlæger, borgerservice, etc.)
• For lang
• Jeg ville ønske er DST forskningsservice havde nok medarbejdere til at kunne besvare henvendelser
hurtigere.
• For det meste er sagsbehandlingstiden OK, men der er enkelte tilfælde hvor den har være meget lang
• Ofte er behandlingstiden for lang. Det er tydeligt, at min kontaktperson har travlt.
• Den er meget svingende. Nogle gange er den rigtig fin, andre gange går der meget lang tid.
• Generelt virker det som om at Forskningsservice har enormt travlt og jeg har intet klart billede af,
hvad vi kan forvente mht. leveringstid. Det synes forsat at variere meget. Det ville være rart med
mere klare udmeldinger her. Altså hvad er den forventede leveringstid på at få overført data fra en
projektdatabase uden at det går ud over personalet i forskningsservice.
• For år tilbage var sagsbehandlingstiden uacceptabel, i dag er den som regel hurtig og
sagsbehandlingen fleksibel.
• Meget vekslende. Nogle gange service på få timer. Andre opgaver har vi måttet rykke gennem
måneder

2.4 Uddybning af tilfredshed med den pris, der typisk betales for et dataudtræk fra
Forskningsservice
• Synes ikke altid prissætningen giver mening - særligt ikke i tilfælde, hvor der fx er tale om den samme
behandling på tre eksterne deldatasæt eller lignende, hvor det blot er den samme kode, der skal
genkøres.
• De nye standardpriser skaber selvfølgelig mere forudsigelighed i priserne. Men på den anden side
kan man nemt føle, at pris og ydelse ikke står mål, når man fx betaler to gange for x timer til
omnøgling af et datasæt, som skal leveres på to projekter, der bruger samme krypteringsnøgle,
selvom tiden brugt på projekt nr. 2 umuligt kan være lige så lang som på projekt nr. 1.
• Jeg synes det er uforholdsmæssigt dyrt at få adgang til data. Det er jo samfundets data, så jeg forstår
ikke, hvorfor det skal koste så meget.
• Jeg kender ikke priser.
• Vi synes generelt at det er meget dyrt at startprisen er to timers arbejde, uanset hvad vi beder om at
få hjælp til. Det er sjældent muligt at samle vores mindste opgaver, så tidsforbruget kommer op
omkring to timer eller mere. Timeprisen er i sig selv meget høj.
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• Jeg synes at timeprisen for forskningsservice's ydelser er steget meget i løbet af de seneste to år. I
den samme periode er behandlingstiden blevet længere og servicen blevet dårligere.
• Står ikke for betalingerne
• Prisen har det med at stige hver gang vi henvender os - timelønnen stiger ikke så dramatisk.
• Jeg står ikke for økonomien i mine projekter, så det har jeg ingen mening om
• Der er jo ikke noget alternativ :-)
• Prisstrukturen kunne være mere gennemskuelig - så man evt. kunne regne ud, men nogle gange
vores ønsker komplekse. Vi synes den pris der tages for sagsbehandling og programørtid i det store
og hele er fair.
• Absurd at man betaler for hvor lang overførselstiden er og ikke hvor lang tid en medarbejder bruger
på opgaven
• Det er dyrt - under tiden op mod 100.000 kr.
• Jeg synes det er blevet urimeligt dyrt! Timeberegneren med hvor meget hver tabel koster i timer
virker sat urealistisk højt. Jeres udtræk må være genereret på algoritmer og ticbox'er og det kan ikke
tage så lang tid at lave en berigelse af en kohorte. Noget andet er så timeprisen, den kan jeg jo ikke
gøre noget ved, men som forsker der er vant til at arbejde med data, virker timeprisen urimelig.
Ydermere kan jeg være uforstående overfor, at hvis man ringer med selv den mindste ting koster det,
og man faktureres for et prisoverslag selv om man ikke 'køber' varen. Det svarer til at jeg skal betale
DSB for at oplyse mig om, hvad en given tur koster, også selv om jeg ikke bestiller billetten.
• Særligt prisen for upload af ekstern data har været meget høj pga. datatjek. Det er lidt ulogisk, at det
det eksterne data (altså vores eget), vi betaler mere for end dataudtrækket. Prisen og arbejdet kunne
have været mindsket, hvis kommunikationen og vejledningen var bedre, så misforståelser var
undgået.
• Voldsomt at skulle betale for min 2 timer (svarende til ca. 4500 kr.) når opgaven ikke tager mere end
en halv.
• Jeg var ret tilfreds sidst jeg betalte sidst, men jeg ved, at prisen siden er steget ret dramatisk
• Prisen står ikke mål med rådgivning og sagsbehandlingstid. Vi joker tit med at det er monopol-priser.
• The price has increased quite a bit over the past couple of years.
• Meget dyrt
• Det er svært at gennemskue timeforbruget for FSE. Fx i forbindelse med fejlleverancer er det uklart, i
hvor høj grad man betaler for at FSE så at sige retter deres egne fejl.
• Andre betaler
• Burde være gratis ved simple træk
• Det virker urimeligt dyrt sammenlignet med teledatstyrelsen.
• Jeg synes at prisen for opdatering af datasæt er for høj taget betragtning af, at en del af arbejdet
allerede er udført
• Det gælder ikke den seneste kontaktperson jeg har haft.
Men på et tidligere projekt var der klare sprogvanskeligheder med deraf en del misforståelser. jeg
synes ikke DST var lydhør overfor, at de havde en del af ansvaret for fejludtræk og vi kom til at dække
hele merudgiften. Ikke fair. Der må være et minimum af garanti samt vejledning fra DST's
medarbejdere for den service der leveres, når prisen er så relativt dyr.
• Prisen svinger noget. Nogle gange helt ok, andre gange er det lige i overkanten + taksten er dyr.
• Prisen for udtræk virker rimelig.
Prisen for serverplads/leje derimod overstiger helt klart den almindelige markedspris. De generelt
faldende priser på markedet for serverplads bør også afspejle sig i et fald i priserne ved
Forskningsservice.
• Det er svært at gennemskue hvad det koster. F.eks. hvis man skal have lagt et datasæt op.
• Prisen for udtræk er for dyr. Registerdata i Danmark er helt unikke og derfor er det vigtigt, at de kan
tilgås. I min projektgruppe har vi mere end een gang fravalgt at få registerdata med, da prisen er for
høj.
• Timeprisen virker ofte ret høj - flere tusind kroner for at indlæse et datasæt.
• Har ikke nogen ide om priser
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• Synes det er voldsomt dyrt at få ekstra-variable på, som fx år, og det kræver en del forhandling at få
adgang til variable, som egentlig burde være inkluderet...
• Priserne ligner efterhånden mere den private sektors priser end en offentlig virksomheds. Men sådan
bliver det jo, når den offentlige sektor til stadighed udliciteres...
• Jeg må nok indrømme, at jeg synes det er blevet meget dyrt de seneste år. Især kan "standardudtræk"
nemt koste +40,000 selvom det virkelig burde være et copy/paste projekt, der næppe kan kræve mere
end et par timers arbejde. Det ville være rart, hvis man kunne bestille nogen faste pakker af registre
til en fast pris, hvor det man betalte for, var hvor kompliceret det er at definere kohorten. Eksempler
kunne være en "pakke" med CPR, dødsårsager, landspatientregisteret (inkl. alle dets mange mange
underregistre) og receptdatabasen.
• Det virker til at være blevet dyrere, hvilket også afspejler sig i prisen, som vi må tage for vores
analyser.
• Priserne er generelt ret ugennemskuelige, så det kan godt være at de er passende, men kan være
svært at vurdere og forsvare over for pengegivere og at forudse til nye projekter.
• Umiddelbart synes jeg priserne er høje
• synes ofte det er dyrt for meget lidt arbejde
• The price for data and various services has reached a point where many projects are cancelled for
price reasons alone, this was not an issue in the past. I speculate that a lower price would probably
improve finances at DST
• Compared to services, very expensive.
• Jeg har ikke været inde over betaling af udtræk.
• Lidt mere gennemsigtighed omkring prisen, dvs. mængde x pris specificeret lidt ud vil øge forståelsen
• Har ikke selv været involveret i at skulle betale eller priser
• Ændringer i prispolitikken slår på nogle områder noget ret uheldigt igennem.
1. Betaling for behandling af ekstern data:
Når vi som kunde får adgang til data fra andre dataejere end DST, bestilles data ofte til anvendelse på
flere af vores forskningsprojekter med godkendelse hertil fra dataejer.
Her anvender DST det princip, at man betaler den fulde pris for tiden det tager for at modtage,
checke, kryptere og levere data til et enkelt projekt (ok), men sørme også til det næste projekt og det
næste projekt etc., selv om der her er tale om en ren copy-past øvelse! da forskningsprojekter under
en projektdatabase har samme krypteringsnøgle.
Det strider imod, at DST alene må tage betaling for den tid, der rent faktisk bruges på opgaven.
FSE burde i stedet tilbyde én pris, der tager højde for leverance til fx 3 projekter baseret på det reelle
tidsforbrug, altså at fordele den samlede pris ud på de 3 projekter. Dvs. på forhånd spørge ind til
hvor mange af ØI's projekter, data skal leveres til.
2. Betaling for godkendelse af indstillinger.
Det koster minimumstandardprisen på 2 timer for at få godkendt en nyt projekt. Det er ok - det tager
typiske tid. Det kan tage længere tid og så tilbydes en rammeaftale (ok)
Men at mindre revisioner til allerede godkendte indstillinger fx. udvidelse med 2 ekstra variabler fra
et register, der allerede findes på projektet, ligeledes 'koster' 2 timer, er over kill - det tager max. 1
time at modtage, checke og sende videre til godkendelse (skøn 20 min), journalisere, fakturere og
returnere underskreven indstilling til kunden (skøn 30 min).
Der burde differentieres mellem nye projekter & større ændringer i forhold mindre ændringer. Altså
reelt opkræve en pris, der afspejler tiden, der bliver brugt på opgaven. Det betyder noget, når en
institution har mere end 100 aktive projekter.
I den anden ende af prisskalaen er det problematisk, at en relativ ny FSE-medarbejder kan udskrive
faktura for godkendelse af én revideret indstilling på rigtig mange tusinde kroner (>30.000), og
herefter udskrive endnu en faktura på ca. samme høje beløb for en nærmest identisk revideret
indstilling tilhørende et nærmest identisk andet projekt (udskilt fra det første projekt).
85

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Tiden er nok brugt, men resultatet over for kunden er rystende, givet at indstillingen blev godkendt
året tidligere af anden FSE-kollega under noget mere normale omstændigheder.
Jeg synes prisen virker rimelig, men jeg kunne godt ønske mig en mere hjælpsom indstilling.
Det er min vejleder der betaler.
Jeg har en kæmpestor data, og det koster mange penge at bruge det.
Vi har vist andre priser fordi cirrau allerede "har" meget af data.
Som nævnt opleves prisstigningerne indenfor de seneste år samt tiden der faktureres for som
voldsom sammenlignet med tidligere.
Som studieassistent er jeg ikke bekendt med dette aspekt af vores projekt
Som ny forsker er det svært at få penge til dataudtræk. Det er ikke noget fonde prioriterer. Flere
måneder er gået med ansøgninger for at få råd til udtræk. Timelønnen og min energi ville
samfundsmæssigt have været bedre givet ud, hvis det havde været billigere for læger/hospitaler m.m.
Har ikke modtaget dataudtræk fra jer.
Der kunne godt være rabat for studerende
Særdeles høje priser, især for ændringer i dataudtræk
Tager chefen sig af
Prisen stemmer simpelthen ikke overens med den service og vejledning jeg fik.
For dyrt
Vi oplevede en fordobling af prisen, hvilket virkede voldsomt.
Synes det er meget dyrt ift. serviceniveauet
Har ikke efterspurgt et betalt dataudtræk endnu
Synes det er blevet vildt dyrt at bedrive forskning.
Har ikke modtaget fakturaen endnu da det ikke er færdigbehandlet
Jeg har ikke været ansvarlig for det økonomiske
Prisen er steget voldsomt gennem de seneste 3 år; det er ikke helt forståeligt, hvorfor det er blevet så
meget dyrere.
Spørg min professor :)
Har ikke selv betalt for det, det har min arbejdsplads
Jeg har meget svært ved at gennemskue om det er en fair pris. Selvfølgelig kunne man altid ønske sig
det billigere. Forskningsmidler hænger ikke på træerne.
Priserne er steget, men alternativet (surveys) er meget dyrere.
Generelt ok, men dyrt, når projektindstilling skal godkendes på ny efter evt. ændringer.
Overordnet kan det være en billig måde at indhente gode data på. Priserne er lidt uigennemskuelige
Er ikke involveret i økonomien
De voldsomme prisstigninger, vi har set de sidste 3-4 år, gør det meget svært at gennemskue, hvad
totalomkostningerne er, når man søger penge til forskning i private og offentlige fonde. Herudover er
omkostningerne til upload af eksterne mv. store og nogle gange disproportionale, hvor der faktureres
1 times arbejde for noget, der tager 5-10 minutter. Det er det mest utilfredsstillende ved
Forskerservice. Det er fint, at det er som i et konsulenthus, men ad hoc burde lægges ind under et
budget (fx 10 timer), som man så løbende forbruger af. Der var en lignende model tidligere, når man
bestilte data - her var der 10 timer til ekstra ydelser.
Det blev samlet ret dyrt og det var svært at gennemskue på forhånd
Det har været meget varierende og ugennemskueligt hvorfor noget engang koster noget og næste
gang noget andet. Særligt pris for afidentifikation af data fra Sundhedsdatastyrelsen virker urimeligt
høj, da det jo alt andet lige må være ca. det samme hver gang eller i hvert fald ikke er blevet pillet ved
af den enkelte forsker.
Alt for dyr, og priserne er steget horribelt de sidste år (jeres prisstruktur er ikke fair når man skal have
meget data hvor I bare adder priser for hver ekstra tabel der skal bruges
Synes priserne for den samme opgave kan variere meget fra projekt til projekt.
Startomkostninger for identiske specialiserede omkostninger kommer på hver gang, når man i
princippet blot kan bruge det program, man sidst lavede til eks. en pnr-konvertering af et helt identisk
datasæt.
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• Der er ofte ingen sammenhæng mellem den ydelse, der bliver leveret og det faktiske tidsforbrug.
Man kan stadig ikke få en prisliste. Det må være muligt, at DST laver en prisliste over forskellige typer
ydelser. Det virker som om DST gerne vil have så meget elastik som muligt i forhold til
prisudmålingen at man reelt aldrig ved på forhånd hvad en givet ydelse vil koste
• Det er blevet ret dyrt det seneste år.
• Helt overordnet synes jeg servicen er blevet gradvist dårligere de sidste 5-10 år, mens priserne er
steget markant. Vi er meget villige til at betale en høj pris for registerdata, som er meget billigere
sammenlignet med mange andre datakilder, så det er service for pengene, der er problemet for mig.
Vi skal blot vide på forhånd hvor mange penge vi søger om. Problemet er at vi er i tvivl om hvilken
service (fx hurtighed og problemer), som vi kan forvente, når vi skriver projektansøgninger.
• Jeg skulle betale 18 timer for at få lagt 20 datasæt ned i en mappe, sagsbehandlingen var inkluderet i
dette. Jeg betalte Sundhedsdatastyrelsen 8 timer for at danne udtrækket og deres sagsbehandling,
hvilket er væsentligt mere kompliceret arbejde.
• Alt alt for dyrt ift. tidsforbruget, som man selv bruger på at få et udtræk igennem fra
projektbeskrivelse til tjek af data, påpegning af fejl, rettelse og tjek igen.
• Jeg har ikke kendskab til prisniveauer
• Der betales tilsyneladende for forbrug af computertid, og ikke personaletid, hvilket forekommer
urimeligt givet at timeprisen er høj. Jeg vil tro at det betyder, at man betaler en relativ høj pris for
standardopgaver.
• Altså I har jo fuldt monopol og arbejdsgiver betaler, så det er jo umuligt at svare fornuftigt på.
• Prisen er steget betragteligt i løbet af de sidste par år, og det får konsekvens for, hvor ofte vi fremover
kommer til at opdatere registerdata
• I er for dyre! I ændrede jeres prisstruktur, så den samlede ændring blev alt for voldsom for forskerne i
forhold til hvad vi var vant til. I har fået meget kritik for den måde at gøre det på. I kunne have
foretaget ændringen i etaper så havde forskerne måske bedre accepteret det.
• Jeg har ikke stået for denne del
• Det er mange penge for en lille institution
• Omnøgle datasæt er meget dyrt (3500 for et enkelt datasæt, som vel tager 10-15 minutter
• Er ikke involveret i projekternes økonomi.
• Mest af alt fordi prismodellen er fuldstændig ugennemsigtig.
• Det er ret dyrt, og da DST har monopol kan man ikke bare gå over til konkurrenten
• Det er dyre konsulenttimer og lidt uklart hvad der skaber en pris. Men som andel af vores
forskningsmidler er det ikke så meget og det er meget gode penge at bruge. Så alt i alt er det ikke det
store problem. Men man kan jo spørge sig selv hvorfor forskningsrådet og grundforskningsfonden
skal betale DST for service via mig. Det ville måske være nemmere at forhandle et direkte subsidie fra
forskningsrådene eller andre kilder og den marginale omkostning blev sat ned.
• Det er blevet meget dyrt at oprette og drive et projekt på forskermaskinen
• Generelt har priserne været stigende på de fleste ydelser, timepriser stiger, gratisydelser er ikke mere
gratis mv.
• Jeg oplever at priserne er steget betragteligt de seneste år.
• Det er meget dyrt at købe data, men jeg kan ærligt talt ikke vurdere om prisen er fair eller ej. Så
utilfredsheden går udelukkende på, at jeg gerne ville have, at det var billigere...
• Der bliver faktureret for mere tid ifm. opgaveløsning, fx upload af et datasæt, end den reelle
tidsforbrug.
• Priserne for at få leveret simple dataudtræk opleves ok - mens eksempelvis priser for omnøgling af
data kan være uhørt høje og ukendt frem til arbejdet er udført, når man har en rammeaftale på fx 210 arbejdstimer.
• Projektdatabase - jeg har fornyeligt fået trukket en population til en virkelig høj pris. Den nye
prismodel virker ikke holdbart for forskningsprojekter
• Nogle er priserne er rimelige og gennemskuelige, nogle er slet ikke (fx samme pris for at udføre en
opgave på to forskellige projekter selv om selve omkodningen kun sker en gang). Det er ekstremt
vigtigt at kunne holde priser ved fondsansøgninger.
• Vi synes at vi betaler for meget. Det er vist særligt pga. SAS-licenser
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• Meget svært at operere med tilbudspriser, der gives i et interval (og som sjovt nok ender med det
højeste beløb)
• Vi betalte et rigtig rigtig højt beløb for nogle registerdata som blev udtrukket på to arbejdsdage. Hvis
der ikke betales for data, hvor høj en timeløn får medarbejderne så i DST? :) Dertil var udtrækket
forkert og efter fejl blev konstateret af flere omgange måtte data udtrækkes tilsvarende antal gange.
Høj timeløn for fejlbehæftet produkt der dog blev leveret på rekordtid, så er det ærgerligt at skulle
bruge så meget tid på fejlfinding efterfølgende.
• Jeg synes det er dyrt, men har også forståelse for prispolitikken.
• Prisniveau steget væsentligt og virker væsentligt dyrere end tilsvarende services fra SDS.
• Jeg synes, den nye prisstruktur med min. 2 timers løn for oftest bare 10 minutters arbejde er
fuldstændig uhørt. DST må tjene så ustyrligt mange penge på at lave 6 x 10 minutters arbejde for 2
timers løn pr. 10 minutter, så man skulle tro, de var et privatejet monopol.
• Jeg er vel ok tilfreds. Synes dog at priserne er steget de seneste par år.
• Prisen er for høj. Det kræver en forskningsbevilling for at få adgang til data. Det hæmmer danske
forskning at det er så dyrt. Små "græsrødder" ideer kan ikke afprøves hurtigt. Dansk forskning taber
grund i den globale konkurrence.
• Når der betales knap 2000 kr. per time og når man oplever at Forskningsservice er meget rundhåndet
med at taksere timetallet (ofte langt flere timer end det bør tage), så bliver det til prohibitivt høje
priser. Særligt hvis man også skal have data, der ikke kommer fra grundregistre.
• Rimelig i forhold til tidsforbruget for medarbejderen i Forskningsservice
• Det lader til at prisniveauet har taget et hop op ad. Oplever at sammenlignelige studier koster meget
forskelligt. Kunne man strømline tilbudsgivningen?
• Det er bedre nu da priserne er mere gennemskuelige. Dog synes vi at vi bruger rigtig mange penge
hos DST.
• Det er blevet ret dyrt at få overført eksterne data. Det er svært at forstå hvordan det kan koste 3500kr
at omnøgle et cpr.nr. Det er fint at vi skal godkende prisen først, men den er jo ikke til forhandling.
• Det virker af og til som om timetallet er ganget op med en faktor 5 ift. reel medgået tid, ligesom
timeprisen er højere end et privat konsulentfirma tager for deres chefkonsulenter.

2.5 Uddybning af information om sagsgangen, som Forskningsservice typisk giver i sagsforløbet.
• Som tidligere beskrevet har jeg tidligere oplevet at det var meget uklart hvor en sag lå og hvor vi var i
processen.
• Der er mange procedurer for det ene og det andet og mange vejledninger man skal sætte sig ind i.
Ville være fint at samle og forenkle dette.
• De til tider meget lange svartider gør, at det er endnu mere vigtigt, at vi hører fra vores kontaktperson
med det samme, så vi ved, at forespørgslen er set/modtaget. Det kunne være rart med et estimat for,
hvornår forespørgslen forventes at være eksekveret
• Jeg har i alle de år, jeg har arbejdet med data på forskermaskinerne, undret mig over hvor lidt
information man typisk får fra Forskningsservice efter man har bestilt data. Eksempelvis har jeg
tidligere oplevet at jeg skrev og bad om at få leveret data, hvorefter jeg i lang tid intet hørte, og lige
pludselig blev data leveret uden megen forklaring. Her kunne det have været rart med et svar på
bestillingen, hvor modtagelsen blev bekræftet, og et ca. tidspunkt for hvornår man kunne forvente at
data blev leveret.
• Jeg synes medarbejderne gør sig umage, men ofte skrider det lidt eller meget alligevel. Vi har gjort
vores kunder opmærksom på, at sagsbehandlingstiden hos DST er uforudsigelig og de må regne med
1,5-2 måneder fra vi har indgivet ansøgningen.
• Er der ingen løbende tilbagemeldinger om processen, der ofte kan tage meget lang tid; har oplevet at
blive kontaktet i vinterferien efter at have fremsendt før jul; da jeg ikke nåede at tage telefonen
(ringede igen fem minutter efter) kunne jeg først få udført opgaven flere måneder efter
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• Nej, jeg synes ikke der bliver informeret tilstrækkeligt, især ikke i situationer, hvor data er forsinket
eller af uvisse grunde ikke bliver lagt op.
• Manglende info
• Jeg får meget lidt info men som sagt trækker vi selv det meste data og derfor er alt meget fint.
• Ansøgningsprocessen om data er meget svært at holde styr på, med flere kommenterede versioner
inden endelig bestilling. Det er ofte svært at vide, hvad man endte med at bestille. Ville være dejligt
med et system som det hos Sundhedsdatastyrelsen eller et elektronisk system, hvor man altid kan
finde sine ansøgninger.
• Jeg oplevede på et tidspunkt, hvor vi skulle have yderligere data på vores projekt, at det tog meget
lang tid. Vi rykkede flere gange, men det var ikke helt nemt at få klarhed over hvad der foregik. efter
1½ måned fik vi at vide, at vores ansøgning var blevet printet, lagt i en skuffe og glemt. Men ved jo
ikke helt om man skal grine eller græde, men i den periode sad der en forskningsassistent på
projektet og kunne ikke komme videre - det 60.000 lønkroner, som er spildt oveni i at projektet bliver
ekstra forsinket.
• Jeg har ikke selv haft kontakt
• Fint
• Ikke så gennemsigtigt, hvornår man får adgang til data eller hvornår det bliver opdateret. Det har
krævet en del ekstrakommunikation ved henvendelse, som burde være blevet formidlet per
automatik.
• Jeg mener aldrig at have fået løbende opdatering kun det endelige svar, når det engang lander - evt.
efter rykkere
• Det er sjældent mig, der er i kontakt med Forskningsservice om sagsforløbet.
• Jeg er sjældent den hos os, der er ansvarlig for projektet og følger sagen tæt, så det er svært at
vurdere.
• Tilfreds med nuværende
• You get no information if you do not contact directly them (by phone!)
• Dette har ikke været min opgave.
• Ønskeligt med et bedre samarbejde og kommunikation mellem SDS og DST i forhold til projekter som
bruger data fra en bred vifte af registre leveret af både SDS og DST.
Og i de tilfælde hvor både SDS og DST råder over samme registre, hvilket register der er mest
komplet (ex Adresseregister).
• Manglende kommunikation fra sagsbehandler ved DST
• Tydelig information og venlig personale
• Tager chefen sig af
• Har ikke fået nogen information om sagsgangen
• Se tidligere kommentar vedr. sagsgang i ansøgning af LMDB-data fra SDS.
• Det er alene vores projektmanager, der tager sig af denne del.
• Tror ikke jeg nogensinde har modtaget information om sagsgangen.
• Der mangler som regel en tidshorisont... eller i hvert fald et varsel, hvis der først er tid om lang tid.
• Jeg synes ikke man får så meget information
• Lange svartider, uklare roller mv.
• Det er blevet bedre!
• Sundhedsdatastyrelsen er langt bedre ift. information og ventetider mv. Dk stat leverer ikke på
samme niveau
• Vi modtager sjældent oplysninger om status på en bestilling før den leveres.
• Det er en slidsom proces både for os og DST, men dialogen plejer at være god og alle gør deres
bedste for at få det til at fungere.
• Det ligger under det spørgsmål som man er tilfreds med sagsbehandling og samlet set jeg ikke
tilfreds. Jeg var mere tilfreds med jeres niveau før i tiden. I er klart forringet - på mange områder
• Informationen er svær at regne med.
• Som sagt vores medarbejder Bao gør det virkeligt godt.
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• Selve processen med dataudtræk fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) kunne vi godt have fået bedre
rådgivning om, f.eks. hvordan vi selv skal følge op. Vi forventede at der skete en koordinering mellem
DST og SDS efter databestillingen.
• Lidt mere information løbende vil være rart. Eventuel ventetid er ikke altid godt begrundet.
• Ved ikke helt hvad sagsgangen dækker over, men jeg savner tydelighed omkring processen. Hvad er
mine opgaver? hvad er jeres opgaver? Hvor lang tid skal jeg forvente at bestille i forvejen.
• Har ikke modtaget noget information.
• Jeg får typisk ikke information om sagsgangen.
• Man skal selv rykke for svar.
• Undertiden er det meget svært at følge med i tingene, men det er bedre gennem en datamanager
• Der er ikke så meget information, når et spørgsmål strander i et fagkontor.
• Jeg er databasemanager - det er normalt mig/os der informerer forskerne om sagsgangen og vi har et
ret rutinepræget samarbejde med kontaktdatamanageren - så der er ikke behov for info medmindre
der er problemer.
Den del der har med BOA at gøre kom vi lidt rodet ind i her under coronanedlukningen, men vi har
vist fået styr på det meste nu.
• Der er for mange, lange perioder, hvor der ikke kommer svar.
• Der mangler information
• Jf. min tidligere kommentar om manglende information om forventet tid til en opgave.
• Datamanagers arbejde
• Det meste af den info jeg får, er via projektdatamanageren, så det er svært at svare på.
• Der er ingen information om sagsgang. Alt er afhængig af en inbox i Outlook.

2.6 Uddybning af forhold omkring tilfredsheden med Forskerservices service i forbindelse med
håndtering af projektdatabaser
• Oh nej, det skulle jeg ikke have sagt... Jeg udfører datamanagerarbejde når det er for indviklet til de
andre datamanagere... Det er vel andre der så kommunikere med forskningsservice.
• Kunne få et bedre overblik over opdateringer, ændrede registernavne o.l., som kommer direkte i min
indbakke
• Vi har forskellige projekter, og det er tidskrævende at opdatere funktioner på alle projekter
• Daglige drift:
Godkendelse af indstillinger kan vare op til og over en måned i travle perioder :(
Overførsler af data/views til underprojekter sker hurtigt :)
Projektdatabasen - årlige opdateringer kan trække ud, men det er blevet bedre ved fælles indsats.
FSE-BOA: - generelt en god oplevelse og service.
• Kontaktperson er dygtig og omhyggelig. Vi oplever dog at sagsbehandlingstiden er blevet utrolig lang,
selv for meget små opgaver. Umiddelbart virker det også som om, at der er kommet langt mere
bureaukrati ift. dokumentation og godkendelser, hvor noget af det godt kunne tolkes som mistillid.
Det er svært at holde styr på kommunikationen omkring de mange forskellige projekter, fordi der er
lang svartid
• Alt i alt godt tilfreds. Det kan dog være svært at overskue, hvornår forskellige registre kan opdateres
med nye årgange, og det kræver meget arbejde at sætte sig ind i de større ændringer i DST's registre og der er sjældent nogen forklaring med på, hvorfor de ændringer var nødvendige.
• Det har været en lang proces at på oprettet databasen fordi vores kontaktpersoner har været meget
distræt. Ikke svaret på de spørgsmål vi har stillet, har hun svaret har de ofte været mangelfulde og vi
har mange gange skulle henvende os et par gange før vedkommende har taget sig af det. Det virker
som vedkommende har haft andre opgaver hun hellere vil tage sig af.
• Jeg synes samarbejdet med kontaktdatamanageren på DST fungerer rigtig godt.
• Jeg er ikke datamanager
• Opdatering af registre er ofte lidt forvirrende, når det ligger ud over retning af fejl og årlige
opdateringer. Nogle gange koster det mange penge uden at vi rigtig ved hvad vi får for pengene.
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TEMA: RETTIDIGHED
3.1 + 3.2 + 3.3 Uddybning omkring oplevelser af rettidighed.
• Mit indtryk er at forskningsservice har fået mere travlt og er blevet færre mennesker til at løfte
opgaverne. Derfor oplever jeg længere behandlingstid nu i forhold til for 2 år siden. Det er ærgerligt
for mig og for jeres medarbejdere. Ventetiden på at få svar veksler meget. Nogle gange kommer
svaret samme dag - andre gange kan jeg vente flere uger på svar.
• Har haft problemer med omlæggelse af adressnøgler (fra komn opgikom bopikom til adresse-id)
• Kontakt og svar kan være ok - mens behandlingstiden uklar og for lang.
• Tiden brugt til tjek af eksterne data er urimeligt lang. Tiden for indsendelse af indstilling til
godkendelse er ikke angivet. Det er kun tiden fra godkendelse til levering af datatræk der er estimeret
til 3 uger, hvilket er en rimelig ventetid. Men al tiden op til godkendelsen har været lang samt tjek af
eksterne data.
• Vores kontaktperson er altid ærlig og giver ikke præcise estimater, men cirka. Det er også meget
brugbart.
• Jeg har aldrig haft den primære kontakt til forskningsservice. Det har altid været mine projektledere,
der har sørget for den.
• Jeg får primært opdateringer for medarbejdere, der arbejder med folkesundhedsdatabasen
• Arbejder meget med data fra projektdatabase, så venter ofte ikke på at DST laver udtrækket, det
laves her i huset.
• Jeg kommunikerer sjældent direkte med Forskningsservice. Det foregår som oftest via egen
datamanager
• Jeg har ikke været specielt involveret i den del
• Jeg er ikke den bedste person til at spørge om dette
• Et udtræk var behæftet med fejl, det var lidt svært at få forskerservice til at indrømme det. Det
krævede flere mails frem og tilbage. Det havde været rart at være det foruden - at jeg skulle bevise
fejlen.
• Jeg synes det er beklageligt at Forskningsservice har ændret sagsgangen, når man skal have adgang til
lægemiddeldata. Dette vil forlænge tiden til levering af dataudtræk fordi man ikke kan få data ad flere
omgange.
• Hjælpen fra Forskningsservice klarer jeg telefonisk og den går derfor hurtig.
• Efter vi har fået ny kontaktperson, får vi meget hurtigt svar og hjælp. Ved den gamle kontaktperson
var der meget lang svartid.
• Svartiden afhænger meget af hvem man har kontakt med og spørgsmålets karakter. Vores primære
kontaktperson er som regel hurtig med svar.
• Jeg har endnu ikke bestilt et dataudtræk
• Det er svært at svare på - det varierer ret betragteligt.
• Corona har nok påvirket sagsbehandlingstider
• Har ikke søgt om egne data vid DST
• Jeg er forskningsårsstuderende og er pga. min korte tidshorisont tilsluttet min vejleders kontrakt. Jeg
har derfor ikke oplevet de fleste af de fænomener, som jeres spørgsmål henviser til
• Jeg har fuld forståelse for at medarbejdere ved Forskningsservice kan have travlt. Jeg ved dog ikke om
det er tilfældet. Hvis ikke, så synes jeg generelt nogle ventetider (på data og på svar på spørgsmål) har
været lange.
• Jeg arbejder også med LMDB data, hvilket gør det lidt uforudsigeligt, hvornår de endelige tilladelser
kommer i hus.
• Det svinger meget. Nogle gange kører det godt, og tingene udføres indenfor 1-2 uger - andre gange
går alt i stå i 3-5 uger.
• Som sagt er rettidigheden blevet bedre. Men det kan man bare ikke bruge til meget, når pris er så høj
og kvalitet så lav.
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• Man skal ofte vente længe, hvis det ikke lige lader sig løse hos forskningsservice, men skal videre ud
hos DST, men det er meget forskelligt.
Når man skriver altid i denne slags spørgsmål, så er det meget svært at svare korrekt. For nej, jeg kan
ikke altid få et helt præcist tidsestimat, men for det mest kan jeg - er jeg så meget uenig i udsagnet?
• Hvis det er jeres mål at informere forskerne om hvilke dato de kan tilgå data - så bør i se jeres
manualer og procedure igennem - for det kommer slet ikke ud over jeres rampe og til os.
• Det varierer, men jeg synes at Bao gør det så godt hun kan. Der er et generelt "sommer" problem:
Forskerservice lukker ned en 4-8 uger fordi de skal have en fortjent sommerferie. Men det er jo
samtidig den periode hvor vi har mest tid til at forske I fordi der ikke er undervisning og andet. Hvis
man kunne holde forskerservice åbent for data uploading om sommeren ville det være klar
forbedring. Men det kræver jo nogle ressourcer.
• Jeg synes der er sket en meget stor forbedring på dette område i løbet af det sidste år til halvanden.
• Der har i perioder været lang ventetid på dataudtræk.
• Det går fint med standard-opgaver, det går ikke så "smooth" ifm. mere skræddersyede løsninger
• mine forventninger er blevet opdateret med årene. Man ved det tager tid, og det må man planlægge
efter. Men det vigtige er at man har mulighed for at planlægge, og så leverer forskningsservice :)
• Baseret på mange års erfaring har jeg oplevet utrolig store udsving i leveringen af data. Nogle gange
er det kommet overraskende hurtigt, en anden gang har jeg ventet over et år på at få flyttet data.
• Man får ofte et præcist tidsestimat meget sent i processen (kommer i næste uge), men problemet er
de 2 måneder der går før man får estimatet
• I vores optik ligger problemer med rettidighed ikke hos vores kontaktperson - men dem der bagved
skal hjælpe hende.
• Vi får primært årlige opdateringer til databasen. Vi får en overordnet plan over hvornår DST forventer
at have data klar i løbet af året. Det kan rykke sig. Det er fint nok - det er sjældent et problem. Nogle
gange får jeg dannet en population til et projekt - der bliver givet besked om forventet leveringstid.
Det er hovedsageligt SDS og ikke DST’s sagsbehandling der forsinker os.
• Stor variation, det er mit indtryk at det de lange svar tider er nedbragt væsentlig
• Jeg får ikke et præcist tidsestimat

3.4 Typisk tid (arbejdsdage) fra forespørgsel sendes til svar fra Forskningsservice om påbegyndt sag.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

11

5

4

9

1

1,5

6

5,5

1

10

4

2

6

6

1

10,5

1

3

3

7

5

14

1

4

1

8

1

30

2

3.5 Længste tid (arbejdsdage) fra forespørgsel til svar fra Forskningsservice om påbegyndt sag.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

2

2

15

1

60

5

5

3

20

3

70

1

8

2

21

1

90

1

10

2

30

6

365+

1

11

1

40

1

14

4

45

2
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3.6 Gennemsnitlig tid (arbejdsdage) fra påbegyndt sag til projekt oprettet og data klar til analyse.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

1

10

3

50

2

2

1

14

4

60

3

2,5

1

15

2

90

2

3

2

17,5

1

180

1

4

1

20

2

220

1

5

3

24,5

1

7

2

30

5

3.7 Længste tid (arbejdsdage) fra påbegyndt sag til projekt oprettet, og data klar til analyse.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

1

30

4

180

1

2

1

40

1

200

1

5

2

45

2

220

1

7

1

60

4

360

1

15

1

90

4

365

1

28

1

120

2

365+

1

3.8 Gennemsnitlig tid (arbejdsdage) for en brugeroprettelse.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

4

5

2

20

1

1,5

4

7

5

22

1

2

6

10

2

40

1

3

6

12

1

80

1

4

3

14

3

3.9 Gennemsnitlige tid (arbejdsdage) for at få leveret opdateringer til DST-leverede data i
projektdatabasen til allerede godkendte data fra henvendelse, til data er overført.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

2

5

6

15

1

1,5

1

7

2

20

3

2

4

10

1

30

2

3

4

10,5

2

40

1

3,5

1

14

3

60

2
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3.10 Gennemsnitlig tid (arbejdsdage) for at få godkendt og tilføjet nye DST-leverede data i
projektdatabasen fra henvendelse, til data er overført.
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

1

7

2

20

1

2

3

10

4

30

2

3

4

10,5

1

45

1

4

1

14

5

60

3

5

7

15

3

6

1

17,5

1

3.11.1 Gennemsnitlige tid (arbejdsdage) til fejlen i data og leverance er rettet?
Antal dage

n

Antal dage

n

Antal dage

n

1

10

3

5

10

1

1,5

1

5

2

14

2

2

6

5,5

1

3.12 Uddybning af udvikling i svartider indenfor det seneste år.
• Again, our contact person is Morten Nalholm, who is amazingly efficient and knowledgeable about
the data. We most definitely did not have the same experience in the past with other contact persons.
• Ny kontaktperson er hurtigere end forgængeren
• Særligt 2. halvår af 2019 var meget arbejdsintensiv med heraf stigende svartider og ventetider på at
fx at få indstillinger godkendt, og data udenfor projektdatabasen leveret.
1. halvår 2020 er så atypisk at det ikke giver mening at tage med her, men fin responstid fra FSE.
• Med faldende mener jeg, at det går hurtigere
• Mange ting er der ok rettighed med. Men nogle gange er der ting trækker ud, hvor grunden ikke er til
at gennemskue
• For lidt erfaring til at kunne svare
• Det går meget op og ned
• Vi har fået en super god kontaktperson, og det er er jo desværre nøglen til hurtige resultater.
• Denne udvikling skyldes alene at vi har fået en mere effektiv kontaktperson
• Marianne Andreasen er enestående. Hun er effektiv og kompetent.
• Det steg, da vi fik ny kontaktperson
• Det er blevet meget mere forudsigeligt med tiden fordi der tidligere var kontaktpersoner som man
kunne skrive til flere gange uden at få nogen reaktion. Sådan er det slet ikke længere. Det er en
betydelig fordel, at det kun er projektdatabasemanageren der må skrive til kontaktpersonen.
• Svartider generelt er steget fra 1 til 3 dage
• Det er meget svært at svare på spørgsmål om svartider, da de er ekstremt vekslende. Alt afhænger af
inboxen hos en kontaktperson. Man kan få respons samme time eller man kan rykke i måneder.
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TEMA: KVALITET
4.1 + 4.2 Uddybning af forhold omkring kvaliteten af dokumentationen af Danmarks Statistiks
registre
• Det er blevet meget bedre med dokumentationen! men der er stadig enkelte områder, som udestår,
fx ved nyere registre (forståeligt). Det kan være svært at finde ud af, hvor rådata stammer fra - hvem
indrapporterer hvad til hvem hvornår?
• Registrene er stort set ikke dokumenteret. Man kan læse dokumentation af variablene, men man kan
ikke læse om registrenes datakilder, historik af større ændringer osv. Der skal man grave tilbage i
flere års "Nyt fra Forskningsservice" for at få et billede af det. Det gør ofte livet svært for nye brugere
af Forskningsservices registre.
• Nogle registre har høj standard, eksempelvis indkomst. Andre har ret lav kvalitet - fx boligregistrene,
realkredit.
• Dog har det vagt irritationer, at det ikke direkte fremgår at adressetabellen indeholder adresse-id for
nye og gamle kommuner. Ligesom det ikke fremgår, at befolkningstabellen kan indeholde tomme
cpr-numre
• Dokumentationen varierer fra meget høj til knap så høj.
• Kvaliteten af både dokumentation og dataudtræk varierer meget fra register til register. Det er derfor
svært at svare på samlet.
• Beskrivelsen af de enkelte variable i registrene kunne godt være lidt lettere at finde og lidt mere
uddybende
• Stort set altid tilfreds med udtrækket, mens dokumentationen kunne være bedre. Igen kunne SPSS
syntaxfiler med value labels være en stor fordel.
• Jeg har oplevet fejl i udtræk flere gange
• Der er stor forskel i kvaliteten af dokumentation af registre.
• Det svinger meget af kvaliteten af dokumentationen; men mange steder meget ringe; men de meget
anvendte variable er typisk godt dokumenteret
• Kvaliteten af dokumentation og udtræk svinger en del på tværs af de projekter/dataudtræk, som jeg
har arbejdet på. For eksempel har jeg på et tidspunkt brugt lang tid på at undersøge, hvorfor der er
nye kommunekoder i datasæt fra før 2006 og dette er ikke beskrevet i nogen dokumentation.
• Mere dokumentation på engelsk ville være kærkomment!
• Jeg kunne ønsker mig en bedre dokumentation af fødselsregisteret - den der foreligger, er ved at
være en gammel sag.
• Svingende
• It would be good to have some English version of the data documentation.
• Mange variable er ikke dokumenteret i DST Times. Dataudtræk er nogle gange behæftet med fejl.
• Det er ikke helt nemt altid at finde den information man mangler om beskrivelserne af datasæt - Idet
at datasæt navne i "dokumentation af data" ikke stemmer overens med datasætnavnene inde på
serveren.
• Vi skulle på et tidspunkt have opdateret data, så vi fik de seneste år med - helt samme data, bare 2
ekstra år på. Men uden at informere os valgte Forskningsservice at ændre populationen. Der går jo
sindssygt lang tid før man opdager, a der er noget helt galt og at det ikke skyldes ens egne fejl. I det
efterfølgende 'dialog' forsøgte Forskningsservice at give os skylde for fejlen ved at sige, at vi ikke
skulle have haft adgang til den population, de oprindelig havde godkendt, og at de derfor havde rettet
populationen til. Men det er jo fuldstændigt vanvittigt at give os skylden for at man selv har godkendt
en forkert population, og endnu mere vanvittigt at 'rette' populationen til for nogle år uden at
informere os om det.
• Jeg synes ikke det er dårligt, men jeg synes heller ikke at kvaliteten er meget høj.
• Kvaliteten af dokumentationen er høj, men den er skrevet på en måde, der er svær at forstå.
• Svært at vurdere kvalitet af dataudtræk. Dokumentationen er ofte rigtig god.
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• Dokumentationen mangler tit beskrivelser af hvad f.eks. "1" og "2" står for når man leder i de enkelte
registre. Der må jeg ofte ty til Sundhedsdatastyrelsens beskrivelser, selvom der så kan være forskelle.
• Datadokumentationen er meget ringe, uoverskuelig og meget svær at få overblik over hvis man ikke
selv er ekspert i forvejen. Man skal lede virkelig mange forskellige steder. Dette er det klart største
forbedringspotentiale!
• Ofte mangler der dokumentation på mange variable, eller også er der dokumentation, men ikke
tilstrækkelig. Dokumentationen er ofte spredt flere forskellige steder, hvis den er der, og ofte klikker
jeg på links, som er døde, prøver at downloade dokumenter, som ikke kan hentes, osv. Nogle gange
finder jeg dubletter eller lignende, som ikke er dokumenteret og somme tider finder jeg ved nærmere
undersøgelse (kontakt til dem, der har leveret data til DST) ud af, at variablene ikke kan det, som står i
den utilstrækkelige dokumentation. (Fx. skrev jeg engang til en medarbejder i Slots- og
Kulturstyrelsen for at forstå oplysninger om fredede bygninger, hvorefter jeg fik at vide, at data hos
BBR (og i forlængelse af dette, DST) var dybt upålideligt.)
• Jeg savner af og til beskrivelse/dokumentation af variable og så kunne jeg godt tænke mig en kort
beskrivelse af de enkelte registre når man klikker ind på et register i grunddataoversigten.
• Kvalitet af dataudtræk har svinget noget for mig. To gange har det været spot on og to gange har jeg
oplevet fejl på fejl som hver gang krævede flere nye udtræk før den sad i skabet. Jeg stoler ikke
længere på at dataudtræk er udført korrekt før jeg selv har været igennem dem med en lup. De fejl
jeg har oplevet og hørt om, er typisk fejl i specifikation af cases, fejl i matching m kontroller og
manglede registre/år.
• Der virker til at have været flere fejl i udtræk i 2019/2020 end før.
• No documentation on data quality is available.
• Ofte mangler der dokumentation for variable, især i registre, der løber over lang tid, hvor der er brud
i variabler.
• Jeg finder det sommetider vanskeligt at finde dokumentation på de variable, der ligger i Danmarks
Statistiks registre. Det gælder især muligheden for at finde ud af, hvilke variable, der præcis eksisterer
i registrene, da det er svært at søge på variable på Danmarks Statistiks egen hjemmeside. En bedre
søgefunktion til registrene på Danmarks Statistiks hjemmeside ville gøre det langt nemmere at få
overblik over hvad der eksisterer af registervariable. Dokumentation af variable, jeg allerede har
adgang til, er nemmere at finde (da man da kan søge på variabelnavnet på google), men jeg oplever
at kvaliteten af dokumentationen er meget svingende. En ting, jeg ofte oplever at mangle, er
dokumentation for, om variable der eksisterer på års-basis er baseret på værdier 1. januar eller 31.
december. Det er meget essentiel info til brug af variablene, og det besværliggør arbejdet en del, når
det ikke er dokumenteret.
• Jeg synes ofte, at der mangler detaljer i dokumentationen, eller at man ikke kan finde dokumentation
på den konkrete variabel.
• Ift. kvaliteten af dataudtræk kan det være meget svært at tjekke/kontrollere. Jeg ved sjældent hvad
population kunne have været, men må blot acceptere hvad der bliver leveret. En mulighed kunne
være at få udleveret kode der er brugt til at danne fx populationen. Det er menneskeligt at fejle, og
der kan være fejl i fx dataudtræk. Det vil være godt at få en form Validering, og mest uafhængige (af
DST), villige og motiverede Validering er nok af de forskere der modtager udtrækkene.
• Dokumentationen er uensartet og der mangler link til hvilke registre en given variabel ligger i. Der er
ingen krydshenvisninger til andre variable, fx kunne ERHVERVSINDK_13 linke til LOENMV_13 osv.
Jeg (og andre) bruger primært google til at søge i
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times
Nogle variable har dobbelt dokumentation, fx
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disco-08-i-loenstatistikken
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disco-08
men kun den første har konverteringstabellen for databruddet (som i øvrigt ikke er omtalt!) i 2010
Hele dokumentationen bærer tydeligt præg af at være lavet ad hoc og uden egentlig styring
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• Der er mange stat. der er utrolig udokumenteret, og hvor man ikke fra dst kan læse sig til, hvad
registret/variable beskriver/indeholder.
• Not much in English and all communications are in Danish like this questionnaire.
• Poor data documentation is likely the single biggest challenge that I face in my registry-base research.
Much of the knowledge I have no comes from older researchers sharing what they know, not from
official documentation sources.
• Nogle variable kunne godt være beskrevet (meget) bedre.
• Jeg synes kvaliteten af dokumentation er svingende, men overordnet god. men så er der også ting
hvor jeg ikke kan finde dokumentation.
Det er svært at vurdere kvaliteten af udtræk, jeg har jo ingen måde at tjekke for om der fx er fejl. hele
min population kan jo være dannet af forkerte pnr numre uden at jeg har mulighed for at vide det.
jeg synes der har været nogen åbenlyse problemer, fx med foranstillede nuller ved pnr numre i nogle
tabeller, og ikke i andre, som jeg selv har skullet opdage. jeg har også oplevet at der var fejl i et lpr
udtræk, (det var noget med forkerte diagnosedatoer) så jeg var nødt til at sende en rettelse ind til et
tidsskrift, da vi pludseligt havde et helt andet antal af syge pr en bestemt dato. ikke ligefrem
betryggende.
• Jeg arbejder med en dataset hvor dokumentationen kunne være meget bedre, REAL
• De leverer variabler som er for gamle, og som de derfor ikke har overblik over hvad indebærer.
• Jeg synes dokumentationen er meget rodet og svær at finde frem til. Det er ofte svært at kende
forskel på hvad der er et register, en tabel og en variabel. Nogle gange kan navnene endda være
overlappende eller ens.
• Variable skifter navn og datatype på tværs af år. Dokumentation mangler for mange variable.
• Got the 2017 birth registry with 14000 children having the same father. Asked how come, no reply
(three times). I ended up not using that year of data. Otherwise all good.
• Ved ikke hvad forskellen er
• Ang. dokumentation er den til tider manglende og svær overskuelig.
Ang. dataudtræk, binder det op på ovenstående,
• Man modtager en masse tabeller med variable, har i virkeligheden brug for at disse merges til en reel
database fra DST
• En del variable har ingen labels eller uddybende forklaringer.
• Desværre oplevede jeg at et dataudtræk ikke var korrekt. DST havde ikke ressourcer til at gennemgå
årsagen, så vi kunne ikke gå videre med det udtræk.
• Forskningsservice kunne godt hjælpe med at gøre registre mere overskuelige, fx kategorisering af
kriminalitet
• Oplever store problemer hvilket er frustrerende og utilfredsstillende
• Kvaliteten af dataudtrækkene er høj. Dokumentationen på nogle registre er dog ikke helt fantastisk.
• Afhænger altid af hvilke register man arbejder med. Det vil altid være huller i datasættet, som I ikke
kan være herre over
• Jeg synes meget af dokumentationen er indforstået og utilstrækkelig. Og så er det helt skørt at der er
to indgange til dokumentationen via hjemmesiden (times og højkvalitet), hvor jeg selv skal sidde og
vælge. Lav et søgefelt, og giv mig den bedste dokumentation af den givne variabel gennem det.
• Vi mangler virkelig viden om strukturen for LPR3, vi kan ikke planlægge vores kommende projekter.
Flere eksempler på data (offentligt tilgængeligt) vil også være rart.
• Så vidt jeg ved manglede en central variabel i det dataudtræk, vi i første omgang fik fra DST. Det er
træls at bruge lang tid på en udførlig udtræksbeskrivelse for så at opleve at noget alligevel glipper.
• For nogle variabler/registre er kvaliteten af dokumentationen høj, mens den for andre er mangelfuld.
• Uenig i høj kvalitet går på manglende dokumentation, når fse har dannet data pba. eksterne data,
samt førnævnte sjuskefejl, som formodentlig skyldes tidspres hos fse.
• Jeg har fx for nylig fået data vedr. besøg af hjemmesygepleje - her virkede datakvaliteten svingende
over tid og på tværs af kommuner
• More work could be devoted to describing the different registers, what variables they contain, and
how they are connected.
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• Det er ikke altid nemt at finde dokumentation for hvilke perioder variablerne dækker eller om de er
helt udgået. Det var overraskende for mig at vi fx ikke kunne få data omkring bopæls region.
• Dataene er jo generelt unikke, men den leverance man får, kan være lidt uoverskuelig.
• Dokumentationen er blevet meget bedre de seneste år, men enkelte variable er ofte stadig ret
uigennemskuelige. Hvis man har dybdegående spørgsmål, kan man dog altid få meget kvalificeret
hjælp af de fagansvarlige.
• Der sker meget tit fejl i de data, man får trukket. Det er selvfølgelig svært at undgå helt, men det sker
bare tit.
• Der findes fin "højkvalitetsdokumentation" på internettet, men variablene hedder ikke altid det
samme på projektdatabasen.
• Den er generelt meget god, men man kan sagtens støde på gamle beskrivelser og noget af det er
virkeligt svært at finde rundt i (med god grund).
• Dokumentationen er sådan set fin nok, men fagkendskabet blandt de der leverer udtræk er for lav til,
at der kan finde en egentlig relevant vejledning til.
• Svært at udtale mig generelt og har ikke noget sammenligningsgrundlag, når man har fundet frem til
variablerne, er der tit meget information (problemet er at finde frem til de rette)
• Det er tit der mangler information for, hvilke personer/observationer som kommer ind i registrene og
også hvad DST har sorteret væk ift. udefrakommende grundregistre, men altså det er jo også svært at
ramme informationsbalancen.
• Dokumentationen er rigtig høj i mange tilfælde, men der er også en del ting, som falder igennem
• Kvaliteten er der som regel ikke noget at udsætte på
• Da vi har en projektdatabase, er det jo oftest mig selv der laver dataudtrækkene. Hvis DST laver dem
er det bare nogle få variable som vi ikke har i PDB. Mht. dokumentationen er der store mangler.
"Stjernen" med formaterne er umulig at finde rundt i og meget upædagogisk, TIMES er OK, men der
er mange variable der ikke er ordentlig dokumenteret, og forklaringer af databrud og lignende er
meget svært at finde. (IND, RAS, fx). Skal man bruge LPR eller andre registre fra SDS er man på
Herrens mark. For SDS's dokumentation er endnu værre, og DST dokumenterer ikke eksterne data!
• Data er fantastisk, det er jo derfor systemet er så enormt succesfuld. Danske data er verdensberømte
og der bliver publiceret rigtig mange artikler. Det er jo stort set FORSKERSERVICE skyld og vi burde
anerkende det bedre. Datadokumentation er også fantastisk. Både online gennem TIMES (som mine
udenlandske medforfattere også kan sætte sig ind i) og endnu bedre når man får kontakt til en
specialist fra et af specialkontorerne. Det er altid en fornøjelse der gør en klogere selvom det kan
være svært at kommunikere. DST er jo lidt et lukket kredsløb og det kan være svært at forstå hvad der
snakkes om når databaser beskrives.
• Der er nogle variable hvor dokumentationen er lidt svær at greje og bliver indforstået.
• Det er relativt ofte, at vi har problemer med leverede data af den ene eller den anden art.
• Har oplevet flere datasæt med fejl.
• Kvaliteten fejler ingenting
• Dokumentationen af særligt erhvervsstatistikken er ringe.
Der er generelt for lidt fokus på at kontrollere data inden levering.
• Definitioner er ikke altid tydelige. Der sker fejl i udtræk.
• Dokumentationen er lidt blandede bolsjer. Noget er fantastisk og noget findes slet ikke. Det kunne
klart forbedres. Jeg bruger oftest google til at FINDE dokumentationen af noget konkret fordi logikken
i at klikke sig frem til variabel-dokumentation på DST-hjemmesiden indtil videre har undsluppet mig.
Hvis vi får et udtræk med fejl, bliver det hurtigt rettet.
• Jeg oplever stor variation i kvaliteten af dokumentationen.
• Dokumentationen fra resten af huset er ikke særlig god, især ikke når de ændrer på tingene fra år til
år. Men det kan Forskningsservice jo ikke gøre for.
• Der er nogle gange fejl i dataudtræk.
• Kvaliteten af dokumentationen er høj, men nogle gange mangler der noget dokumentation, fx er det
nogle gange svært at finde beskrivelser af kriterier for at en person indgår i et register
(hjemmeside svær at finde rundt i googler i stedet variable/registre)
• Dokumentationen er ofte god, men det er svært at finde frem til den. Ofte er det lettest at google...
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• Jeg har stor tillid til at de data vi får udleveret er uden større fejlmargin. Men omvendt så er det jo
også hvad jeg vil forvente, når der er et stort lag.

4.3 Uddybning af forhold omkring sammenhæng mellem pris og ydelse
• Synes at der bliver brugt meget programmeringstid. Har indtryk, at udviklede programmer kunne
genbruges i langt højere udstrækning, især når opgaven flyttes mellem forskellige medarbejdere
• Priserne er fair
• Prisen har været forhøjet for nylig, men serviceniveauet forblevet det samme
• I believe that the quality of service is largely the same over the past few years, but the prices have
increased steadily.
• Jeg forstår ikke priserne i forhold til opgavernes omfang, når det gælder større opgaver.
Ved almindelig indlæsning af eksterne data, som vi leverer til indlæsning, er priserne ok.
• Det kommer an på opgaven.
Re-godkendelse af indstillinger:
Re-godkendelse af indstillinger har en standardpris på min. 2 servicetimer upåagtet at der er tilfælde,
hvor der ikke er ændret et komma i indstillingen, men blot er tilvalgt få ekstra variabler fra allerede
godkendte registre i variabellisten :(
Samme eksterne data til flere projekter :(
Samme eksterne data til flere projekter under projektdatabasen bestilt samtidigt koster det samme
pr. projekt upåagtet, at det kun er nødvendigt at behandler data én gang og øvrige leveringer er copypast øvelser - se tidligere bemærkninger i undersøgelsen vedr. forslag til ændring til FSE's prispolitik
på det område.
Rammeaftaler for priser generelt :)
Det er min oplevelse at rammeaftaler vedr. enkelt leverancer til det enkelte projekt er fair. Jeg har
ikke oplevet at det har været nødvendigt at sætte en ny ramme. Tværtimod sker det indimellem, at
der er benyttet færre timer til at løse opgaven.
• Det er dyrt at bruge data.
• Små opgaver koster for meget. En ændring af en indstilling 2 timer. En afidentificering af datasæt, der
er magen til en tidligere afidentificering burde også være billigere end den første, da man formentlig
bare genbruger programmet. Tilkøb af registerdata, der ikke er i databasen, burde ikke koste det
samme hver gang, hvis det drejer sig om tilkøb af en enkelt variabel, der mangler, da programmet
allerede er skrevet - 2. gang bør der faktureres for max én time).
• Med jeres nye prisstruktur så betaler man adskillige gange for meget for data i forhold til hvor lang tid
det vil tage jer at køre jer forprogrammerede programmer igennem for at udlevere data.
så der er ingen tydelig sammenhæng -det stemmer langt fra overens.
LPR er blevet væsentlig meget dyrere at bruge fordi i tager pr tabel og forskellig pris afhængigt af om
der er flere år (hvilket der som regel altid er fra lpr)
• Er klart blevet dyrere og få godkendt indstillinger. Det er også blevet dyrt at få lagt eksternt data på
projektet
• Jeg skrev det tidligere, det med at taxameteret starter på 2 timer. Det er jo ikke altid de bruger to
timer, og VI er også skattefinansierede og har ikke ubegrænsede ressourcer
• Priserne er konsulentpriser. Svært at gennemskue.
• Jeg synes det er en meget høj pris der tages for udtrækket. Hvis jeg er censor, er min timepris ca. 500
kr. - men timeprisen i Forskningsservice er 1750 kr. - jeg går ud fra at de ansatte får en løn der svarer
nogenlunde til andre akademikere så det er mærkeligt at det er så forholdsvis dyrt.
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• For dyre SAS-licenser
For uigennemsigtigt hvordan vi kan sænke priserne
• Som tidligere skrevet, man betaler timepris for 10-minutters ydelser, og det føles som om man
betaler til hele afdelingens Ferrarier og kontorudflugter til de varme lande. DST er en offentlig
institution, som ikke skal lave profit, så derfor virker det så tåbeligt, at man skal betale for en hel time,
når man bruger 10 minutter.
• Prisen for håndtering af uploadede data, data fra Sundhedsdatastyrelsen samt godkendelse af nyt
projekt, hvor der ikke har været kommentarer til indstilling/variabelliste, forekommer urimeligt høj i
mange tilfælde
• Det er bedre nu da priserne er mere gennemskuelige. Vi synes dog vi bruger mange penge
sammenlagt hos DST. Det mest uigennemskuelige er opdatering af data (nye definitioner eller nye
variable). LPR er det vi mindst forstår opdateringer af.
• Jeg synes det er blevet dyrt og ærgerligt man skal betale for mindst 2 timer.

4.4 Uddybning af tilfredshed med den gennemsnitlige svartid for spørgsmål relateret til data
• If there are general questions that Morten can answer (and he usually can answer most questions),
then I am *very* satisfied. If he or I need to ask the person responsible for a particular register, then
the level of satisfaction depends on who that person is. Some have been amazingly fast and detailed
in their answers, others not.
• Generelt er problemet, når der skal samarbejdes med de andre dele af DST. Rene forskningsservice
spørgsmål går hurtigt.
• Vi har en super god kontaktperson (Karin)
• Det kan være meget svært at få opklaret et spørgsmål omkring indhold af data, hvis man ikke selv har
en ret god ide om hvad svaret er på forhånd. Det er ikke klart, hvem man skal kontakte hos DST og
det virker ikke til at Forskningsservice er gode til at få sendt forespørgslen videre til de rette
medarbejdere.
• Svartiden, som ikke vedrører vores kontaktperson men andre i Danmarks Statistik, kan være meget
lang.

4.5 Uddybning af forhold omkring svartid for spørgsmål relateret til fejlfinding af potentielt brud
i grunddata
• Har primært fundet fejl i SDS-data, og får der hurtigt at vide af DST at det ikke er deres bord.
• Jeg har ikke indtryk af at der fejlrettes i grunddata.
• Ofte er der ikke rigtig noget svar, derfor er det svært for FSE at give et hurtigt (brugbart) svar.

4.6 Uddybning vedr. betaling for uddybning af dokumentation af data leveret af Forskningsservice
• Det er svært at gennemskue hvad konkret indgår når tiden faktureres
• Forskningsservice havde ikke oplyst indgangstidspunkt - og vi måtte betale for at denne fejl blev rettet
Det var vi ikke helt tilfredse med, men følte at vi var nødt til at affinde os med det
• Generelt betales FSE for den servicetid, som der anvendes på alle former for forespørgsler. Der sker
ved kvartårlige betalinger, og det vil næppe være muligt at skelne mellem de forskellige typer af
forespørgsler. Særskilt fakturering af dokumentation leveret fra FSE har jeg ikke oplevet.
Mit indtryk er at FSE's anvendelse af deres prismodel ved leverance af data til
projekter/projektdatabaser levner plads til at kunne besvare enkelt spørgsmål vedr. dataleverancen
herunder dokumentation.
• Det tror jeg ikke, men jeg ved jo i princippet ikke om det ryger på rådgivning i databasen
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• Vidste ikke det var muligt
• Det er ugennemskueligt, hvad der bliver skrevet på regningen for "rådgivning vedr. projektdatabase",
så jeg ved det egentlig ikke
• I tager jo penge for al kommunikation med jer
• For 10 år siden havde vi et fælles projekt om forskellen mellem KOB og DST-data for virksomheder.

4.7 Uddybning vedr. fund af fejl i leveret grunddata og anmeldelse til Forskningsservice
• Snarere mangler. Mange missing værdi for adresse-ID
• Genlevering er som regel sket rimelig hurtigt

4.8 Uddybning vedr. betaling for fejlsøgning og rettelser af data leveret af Forskningsservice
indenfor 3 måneder
• However, I think it is unreasonable to ask researchers to pay for errors in delivery that are identified
at a later date. For example, one of the errors detected in a project was that firm IDs were
pseudonymized wrong in one particular year and so firms could not be tracked over time. This type of
error might be found within three months, but in many cases it might not be. I think it should still be
the responsibility of DST to fix the error free of charge.

4.9 Uddybning vedr. betaling for fejlsøgning og rettelser af data leveret af Forskningsservice efter
de 3 måneder
• Det er svært med de 3 måneder, da nogle af de fejl, der kan være i data, er svære at opspore. Man
kan ikke bare køre simple check af data og så regne med at alt er ok. Vi har fundet fejl i data flere år
efter levering nogle gange, når vi skulle bruge en eller anden meget specifik ting i data eller koblede
data på en anden måde end tidligere.
• Har betalt for genlevering

4.10 Uddybning af oplevelser af arbejdsgangen i den årlige proces med kontraktskrivning mellem
Forskningsservice og institution
• Ok - men ville være rart hvis det foregik lidt tidligere på året så prisen kunne nå at komme med i
budgettet for det kommende år.
• Den er umulig at få færdig inden nytår. Sidst var den først endeligt afsluttet i slutningen af februar
eller starten af marts. Det er ret omfattende arbejde, påbegyndes ofte FØR al data fra det foregående
års kontrakt er leveret, og påbegyndes på et tidspunkt (nov-dec), hvor hverken kontaktperson eller
jeg har masser af tid til det.
• Lidt langsom
• Meget tungt og omstændeligt.
• Der er ingen proces.
• I am not involved in this process.
• 10 - Meget tilfredsstillende
• Den er fin, jeg får besked i god tid.
• Langsom og langtrukken. Det kunne være rart, hvis kontraktskrivningen kunne afsluttes inden
udgangen af et kalenderår, så det passer i vores budgetproces.
• DST er meget fremme i skoene for at få nogle penge
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• OK/ingen problemer
• Den er tidskrævende og tung, da bestillingen fra kunden kræver nøje gennemgang af alle registre og
ikke mindst variabler, idet bestillingen præcis afspejler det der udtrækkes af FSE uden dialog/sparring
om fx. ændringer i registre/variabler i grunddata. Og der er efterhånden ofte ændringer i grunddata.
Det er nok svært at gøre anderledes, men timingen omkring udsendelse og færdiggørelse af
kontrakten i december - som er en af de helt travle måneder - kan være svær at opfylde. Så tak til
fleksibiliteten i FSE vedr. afslutning af kontrakt i løbet af januar.
• Det er rimeligt smidigt. Jeg har gjort det nogle gange nu, og det hjælper, når man har prøvet det et
par gange. Desuden har det været en stor hjælp, at vi kan få samtlige variable fra de registre, vi har i
vores projektdatabase.
• Udemærket samarbejde
• Det fungerer fint med kontraktskrivning (det ser ud til at der er en fejl i skemaet, så jeg trykker også
"ved ikke")
• Egentlig som OK.
Der synes som regel ikke at være ressourcer til at få den lavet rettidigt. Det virker også lidt unødigt
bureaukratisk og fjernt fra medarbejderne i Forskningsservices dagligdag. Der sker som regel også en
del ændringer fra kontrakten hen over året.
• Lidt omstændig
• OK.
• Jeg er tilfreds
• Smertefri
• Det fungerer ok
• Hvordan oplever jeg:
Primært angstprovokerende. Jeg er en datanørd, der i denne sammenhæng skal lege jurist eller
bogholder. Og det er ikke det jeg er sat i verden for.
... var det noget andet I spurgte om? ;)
Ift. DST fungerer det fint :)
• Fremragende.
• Den fungerer OK
• Den har været fin og har udelukkende trukket ud pga. problematikker på min institution.
• Den er ok.
• God
• Det virker altid som om, at det skal ske lige i sidste øjeblik. Det ville være rart, hvis processen kunne
starte lidt tidligere, så det ikke skulle presses igennem i december.
• Den går i gang for sent og med urealistisk tidsfrist
Det er en kollega, som tager sig af det, jeg er ikke så meget ind over dette.
• Lettere uoverskuelig.
• Det fungerer fint.
• Lidt tung, men ikke noget jeg kan se, hvordan kan gøres lettere.
• Den er ok. Vi er stadig lidt i tvivl om hvornår den kommer, så vi kan planlægge vores eksterne
bevillinger efter regningen.
• Det går fint. Vi har tidligere årskontrakter at støtte os op ad, så det er ikke så stort et arbejde.

4.12 Forslag til forbedringer af arbejdsgangen i forbindelse med opretning af projekter.
•
•
•
•

Automatisering
Drop unødvendig administration.
Det er vel internt i DST. Ingen mening om
Med ca. 120 aktive og et stigende antal projekter + FSE's nu skærpede krav til godkendelse af den
enkelte variabel, er der rigtig rigtig megen administration forbundet med at
projektdatabaseordningen. Kan man ikke finde en anden mindre detailstyret model til store kunder
med > 100 projekter?
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• Log in skal bare virke
• Ift. forrige spørgsmål oplever jeg sjældent at vi får et tidsestimat.
• Det kunne måske være rart, der gik en automatisk mail ud til data managere, når
projektindstillingsskabelonen blev opdateret. Nu skal man selv holde øje med det
• Realistiske tidsestimater ville være rart
• At de personer som får til opgave at oprette projektdatabaser, at de faktisk gerne vil de opgaver. der
er mange spørgsmål i den forbindelse og det bør ikke være personer som ikke vil yde den service og
bruge den tid på, som får det til opgave
• At man ansøger et sted og ikke både hos DST og hos sundhedsdatastyrelsen. Det virker ret fjollet, når
vi har adgang til LMDB og pato-data, at man så skal lave separat ansøgning til SDS.
• Det fungerer rigtig fint nu
• Som sagt er jeg mere datamanager af navn end gavn. Så kunne ikke bidrage med så meget.
• Mere fart på.
• Det kunne være rart, hvis oprettelse af projekter lå fast i kalenderen hos kontaktperson, så man
vidste, at projektindstillinger blev godkendt på ex. 2 bestemte tidspunkter i løbet af en uge.
• Kortere ventetid på underskrift på godkendt indstilling

4.13 Forslag til forbedringer af arbejdsgangen i forbindelse med levering af data.
• Øget grad af automatisering
• I skal være bedre til at estimere tid til levering - gælder særligt klargøring af eksterne data
• Når man skriver, at de skal ringe/kontakte mig ved uklarheder, skal de gøre dette. I stedet for at gætte
og levere noget man ikke kan bruge. Skete flere gange i samme projekt, til stor frustration
• Det er fint med tidsestimater for hvor når data kan leveres
• For lidt erfaring til at kunne svare
• Gerne et sagssystem og en forventet leveringstid. Det ville også være fint, blot med varsler om, hvis
leveringstiden er over 10 arbejdsdage (2 uger). Hvis alting blev udført indenfor 2 uger, så ville det
være helt ok, men nogle gange venter vi i mange uger uden at vide, hvornår vi kan forvente det
udført.
• Hvis man kunne undgå totrins-proceduren, hvor man først får grunddata, dernæst uddrager de
relevante data og placerer dem på et særligt sted, hvorefter FSE overfører dem til projektmappen,
ville det være rart.
• Mere vejledning og mere opmærksomhed på manglende variabler der kan koble datasæt fx
virksomhedsdata med befolkningsdata
• Det er perfekt
• Automatisk levering af registre/udtræk når de bliver tilgængelige

4.14 Forslag til forbedringer af arbejdsgangen i forbindelse med specifikke henvendelser.
• Der er behov for øget ressourcer i FSE til denne type af henvendelser.
• Det ville være rart at kunne kontakte og kommunikere med andre medarbejdere fx om spørgsmål om
datasikkerhed (især hjemsendelse) og datadokumentation i de tilfælde, hvor det ikke er vores
kontaktperson, der skal svare
• Hvis et fagkontor skal besvare en henvendelse, kunne det måske være rart med en mulighed for
direkte kontakt mellem forsker og fagkontor
• Tak for muligheden for at deltage i undersøgelsen og gøre Forskningsservice bedre. Jeg har en
kommentar til skemaet. Der mangler nogle "Ved ikke". Tag mine besvarelser med det forbehold, at et
svar lige i midten kan betyde "Ved ikke", hvis den mulighed manglede.
• For lidt erfaring til at kunne svare
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• Kunne man give den lokale kontaktpersonen på et projekt lov til at kommunikerer direkte med
kontaktpersonen i FSE?
• Tag os seriøst og sæt tid af i telefon i stedet for at give os besked om at sende en mail.
det vil spare jer for tid. I kan jo vælge at have telefontid mellem fx 10 og 12.
• Det skal være nemmere at ringe til kontaktpersoner
• Det måtte gerne være nemmere at komme i kontakt med bestemte medarbejdere

TEMA: ØVRIG SERVICE
5.1 Uddybning af orientering om ændringer.
• Det kan være svært at følge med i ændringer af registre etc.
• Jeg kan ikke lide ændringer.
• For et par år siden opdagede Forskningsservice nogle fejl i IDA-registrene. Den var ret stor og havde
indflydelse på vores forskningsresultater. Fejlen blev rettet. Men vi fandt først ud af at fejlen ved at
læse midt i orienteringsbladet: "Nyt fra Forskningsservice" og vi skulle selv bede om af få alle IDAregistrene genleveret. Her synes jeg at man burde have været bedre til at orientering og gøre
opmærksom på en fejl i den størrelsesorden.
• For nyligt fandt jeg ud af, at jeg havde fået en forkert version af et datasæt. Der var kommet en ny
version, fordi der havde været en fejl i den første version. Det fandt jeg kun ud af, fordi jeg selv
ringede ind til jer. Der er heldigvis styr på det nu, og vi har som forskere selvfølgelig også selv et
ansvar for at tjekke om data er korrekt. Men når I nu vidste, at der var kommet en nu version, ville det
have været rart at få at vide evt. via mail. Måske kan man melde sig på en mailliste, hvor man får info
om x, y og z datasæt - men ikke nødvendigvis alle datasæt.
• Mange orienteringer som ikke vedrører mig
• Det håber jeg - det er jo svært at vide, hvornår man ikke er blevet informeret om ændringer der
vedrører en.
• Altså, det er jo svært at vide, om der er foretaget ændringer, som jeg ikke er blevet orienteret om.
• Jeg får hele tiden besked om at sagsgangen bliver længere og længere.
• Jeg modtager ofte mails om ændringer, men oftest om noget, som ikke vedrører mig. Jeg oplever, at
der er behov for, at vi internt på instituttet har behov for en medarbejder med ansvar for at orientere
om ændringer, som vedrører os. Det er for tidskrævende for den enkelte medarbejder.
• Der ændres på formater mm fra udtræk til udtræk af samme register uden vi får besked om dette og
det medfører at vores makroer pludselig giver problemer og vi bruger tid på at finde ud af hvorfor,
eller endnu værre, vores makroer giver ikke problemer, så vi kan være uheldige ikke at opdage
ændringen med det samme.
• Eksempelvis har vi selv måtte bestille ekstra udtræk (mod ekstra betaling) for at inkludere relevante
variable til identifikation af sygehuskontakt-type, og vi skulle selv vide, at pågældende variabel skulle
bruges hertil.
• Får også mange underretninger
• Vi er godt informeret om vedligeholdelse og afbrydelser. Vi blev ikke godt informeret om nogle nylige
ændringer i vores projekt / dataadgang.
• Jeg får aldrig en mail om ændringer i registrene for hver gang disse opdateres.
• Der bliver ikke advaret, når R bliver geninstalleret eller opdateret.
• Man skal ofte selv være opmærksom på ændringer.
• Ved jeg ikke. Jeg kan af gode grunde ikke vide, om der er ændringer, som vedrører mig, som I IKKE har
orienteret om.
• Ændringer bør meldes ud i ordentlig tid INDEN det sker. Også ændringer i pris og procedurer.
• LPR3, MFR osv.
• Som sagt: manglende info om ændring i procedure vedr. ansøgning om LMDB-data.
104

• Nyt fra Forskningsservice leverer jo en del information. Men nogle gange undres man. Fx er den
enorme omlægning af adresserne (væk fra 'bopikom') dårligt begrundet. Man gør det bare, og antallet
af mandetimer, som brugerne skal anvende for at tjekke ændringerne, omprogrammere og lave nye
analyser er kæmpestore.
• Ændringer i definitioner og historiske ændringer er kun lidt belyst og nogle ændringer i variabler er
svære at gennemskue. Nogle konsistente variabler inden for f.eks. indkomst er et godt fremskridt
• Mht. serverne
• Nyhedsbrevene er i det store hele gode til at varsle ændringer, men det kan være svært at
gennemskue, hvad det betyder, og hvad betydning det har for vores registre
• Der kunne godt gøres mere opmærksom på centrale databrud i det data man bestiller (variable, der
udgår eller skifter navn/definition).
• Der er jo en løbende opståen og forsvinden af variable og registre og ofte må man selv gætte sig til
det. Det er især udfordrende, hvis man har fjernet variable af hensyn til det hellige need-to-know
princip, så er det både vanskeligt at finde ud af hvad man har fjernet og også at sikre at man får
erstatningsvariable ind frem for nedlagte variable. Får man blot hele registre er udfordringerne langt
mindre.
• Det kommer an på hvad I synes i vil dele med os. vi bliver informeret om strukturelle ændringer for
enkelte registre. men når det gælder ændringer i prisstruktur og ud fra hvilke kriterier i prissætter, så
bliver man ikke informeret om detaljer som for eksempel at det ikke er gratis at sende en afklarende
spørgsmål og at I kun vil behandle vores spørgsmål når vi har indsendt en ansøgning så I har
mulighed for at opkræve betaling
• Man skal læse nyhedsbrevet! Når det er læst, er man nogenlunde kørende. Men TÆNK hvis man
kunne få mail om indholdsændringer ligesom om tekniske ting (mails om servernedlukninger etc. er
perfekt!). "Nu laver vi BEF om, fx. " Eller: "i år har vi valgt at denne variabel skal være en
karaktervariabel, vi skulle bare lige se om I var vågne ;)"
• Alligevel sker der så mange ændringer at det er svært at overskue
• Jeg benytter landspatientregisteret som gennemgår store ændringer, som ikke er velbeskrevet hos
DST.
• Blev ikke orienteret om udeladelse af data pga. sikkerhed
• Vi har haft store problemer med at få information om regnskabsstatistikken og ændringer heri
• Vi får en mail fra vores kontaktdatamanager om ændringer i data iht. sidste års træk. Der står en del i
nyhedsbrevet. - Det kan dog være svært at finde igen, når man så konkret skal bruge det. BOA kom vi
lidt hovedkulds ind i.
• Det kræver ofte at vi læser Nyt fra Forskningsservice, hvilket er ok. Vi bruger dog en del internt tid på
at lave god dokumentation på overgange mellem nye og gamle variabler.
• Det er fint med nyt fra forskningsservice. Det er min egen skyld hvis ikke jeg får det læst.

5.2 Uddybning vedrørende kvaliteten af Forskningsservices IT-support.
• Der er dygtige og servicemindede folk, men ikke nok af dem! De har svært ved at følge med, fordi der
ikke er nok personale er min opfattelse.
• Har ikke været i kontakt
• Jeg har kun brug for dem hvis der er problemer, så det farver min oplevelse med dem...
• Jeg har kun haft en oplevelse med IT-support til log-in på serverne, og det var meget grundig og hurtig
respons.
• Henrik Philip Jørgen er meget dygtig og helt uundværlig!
• Forskelligt afhængigt af, hvem man får fat i.
• De få gange, jeg har haft problemer, er de hurtigt blevet løst.
• Kompleks login procedure, men når det driller, har jeg fået kvalificeret hjælp.
• De få gange, jeg har haft nogle IT-tekniske spørgsmål har jeg fået god hjælp og hurtigt svar.
• Altid hurtige og hjælpsomme. Meget højt serviceniveau!
• Som tidligere nævnt kan IT ikke alt, men indenfor rammerne af det de kan er de venlige og effektive.
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IT support is good, but very slow. I guess there are not enough specialists for the demand.
Hurtig sagsbehandling de gange, det har været nødvendigt
Det er ind imellem vanskeligt at følge med i, hvor lang tid noget tager, når man henvender sig til IT.
IT er på toppen - god infrastruktur og gode løsninger der er kommet efterhånden med BOA og med
screening af filer til hjemsendelse. Gode til at installere særlige software libraries i R og Stata.
Jeg får altid hurtig, effektiv og professionel hjælp.
Upåklagelig. Altid hurtig hjælp, og MEGET venlige og forstående. De taler ikke ned til en, selvom det
måske er banale problemer. Jeg er meget tilfreds.
Oplevede at det var svært at få hjælp til, hvad jeg skulle gøre ifm. at jeg flyttede institution og mistede
adgang til min gamle mailadresse (som DST ellers plejede at kontakte mig igennem og hvor password
mv. lå opbevaret).
Ikke anvendt
Har ikke haft fat på dem.
Drift at serverparken er ok, men ufleksibel i forhold til vores eget moniteringsbehov. Fx. ønsker vi at
oprette et fiktivt projekt (UDEN data) med adgang til vores interne IT-mand, hvis opgave er at
overvåge fx. udløb af softwarelicenser etc. Det kan han ikke selvstændigt gøre uden at involvere både
datamanager/IT-DST, hvilket er spild af alles tid!
Det er der givet afslag på.
Generelt tager det lidt tid at få synkroniseret tokens, der ikke virker længere.
Har ikke haft brug for den
IT-support er helt fin.
They have helped with remote connection issues.
Ikke benyttet
De er altid meget søde og behjælpelig! God service, god kvalitet!
They seemed to be the best customer service in Denmark.
Der blev hurtigt ringet tilbage...
Har ikke haft kontakt.
Generelt kører det godt.
Jeg har oplevet ikke at få svar
Altid hjælpsomme og effektive
Support svarer som regel hurtigt og løser problemet eller anviser løsning.
De svarer og de løser problemerne.
Nogen er bedre end andre til at fejlfinde
Det ville være perfekt hvis man vidste hvem man skulle skrive til.
Lene i Forskerservice er fantastisk og har været en engels tålmodighed med glemte og forkerte
passwords de sidste 20 år.
Servicen i IT er lidt blandet. Hvis man forstår hvad der siges og de forstår os så er de meget
kompetente. Men nogle gange er det svært at få dem til at forstå de udfordringer vi har. Det er dog
blevet bedre med årerne.
Enkelte folk er virkeligt, virkeligt gode, men de kan være svære at få fat i
Jeg synes altid man får god hjælp når man ringer til IT support
De er til stor hjælp for os.
Får som regel god og hurtig hjælp
Meget god kvalitet, dog virker det til at IT-support har meget travlt, så det fx kan tage lang tid at få
installeret en ny hostet server.
De få gange at jeg har haft behov for at få fat i dem, har de løst problemet indenfor få timer.

106

5.3 Uddybning af tilfredshed med it-faciliteterne i Forskningsservice.
• Det er et problem, når man deler maskiner med andre uden for egen organisation, at nogen bruger
hele kapaciteten, og så kan man ikke lave noget før de selv lukker ned. Da man ikke selv kan vælge
maskine, så ville det være rart med nogle regler og evt. et advarselssystem.
• Jeg bruger jo min egen computer.
• Jeg savner at jeg som bruger selv kan tilgå back up af mine drev. Det kan man på lovmodellen.
• Hvis der var hurtigere servere med understøttelse af udregninger på grafikkort ville det blive brugt.
Det fungerer fint på FSE maskinerne. Man kunne overveje oftere at genstarte R servere da RAMen
hurtigt bliver fyldt.
• Vi har en hostet server, så jeg har ikke erfaring med Forskningsservice's IT-faciliteter.
• I perioder har det været bøvlet at danne output-filer, især Excel, men også HTML. Savner muligheden
at kunne gemme dannede Excel filer fra EG uden brug af ods sætninger. Ser frem til opgradering til
EG 8.2
• Forstår ikke helt, hvad der menes.
• Forbindelsen til DST er ikke altid lige hurtig.
• Mangler ofte Excel til at lave figurer i.
• Vi har nogle gange oplevet at der er for lidt disk-plads til at køre nogle af de analyser vi har lavet.
• Jeg savner LINUX, lettere adgang til virtualisering af servere og deling af filer og større båndbredde på
nettet. Plain vanilla programmer kan DS/FSE godt finde ud af at installere og opdatere, men alle de
mere specielle programmer kniber det med. Og der er ikke skyggen af "super-computing" faciliteter.
• Vil meget gerne have regneark og Stata i samme maskine - excelvieweren virker ikke med alle
excelformater
• Opdateringer af R kunne være hyppigere
Det ville være fint hvis Emacs war samme version på alle servere
• Måske det kunne være muligt at åbne et brugervenligt program som Excel op for redigering og ikke
kun læsning af dokumenter på fjernskrivebordet? Bare et forslag, der ville lette brugen for forskere,
der ikke er har programmering som primær force.
• Flade årsbaserede SAS-filer er godt nok gammeldags og langsomt
• Mangler noget så simpelt som at kunne analysere aggregerede data i et regneark, da det jo er
umuligt at hjemtage data til aggregering og færdiganalyse i eget analysemiljø
• Det giver ikke mening for mig, at man skal over på Edit-serveren for at kunne udvide cellerne i Excel,
så man kan læse og tjekke sine resultater.
• Der er for lille server kapacitet
• Is this where I complain about the use of SAS views files in 2020?
• De er ikke meget god i Linux miljø.
• Kunne godt tænke mig atr adgangen ikke var via Microsoft-Gateway, men noget andet fx Citrix.
• Der er dog visse ting der mangler i fx Python eller R, som kunne være rart at have adgang til som
standard
• Jeg oplever pt STORE problemer med at logge på.
Jeg skal typisk forsøge flere gange før det lykkes.
• Jeg ved ikke hvad der menes med it-faciliteterne. Og jeg arbejder ved strengt taget på Cirraus server
(som I hoster), så jeg er ikke sikker på det er det samme.
• Det er dagligt meget frustrerende, at der mangler mulighed at kunne ændre indstillinger for mus til
en venstrehåndsmus.
Der mangler support for Linux-brugere. Jeg kan ikke tilgå fællesserver fra en Linux-installation.
Brugerindstillinger for Stata forsvinder hver eneste uge. Jeg skal således hver mandag bruge tid på at
indstille baggrundsfarve, tekstfarve, farve for tal, osv. Selv om det er muligt i Stata at gemme
brugerindstillinger, er disse indstillinger slettet hver mandag.
Savner LaTeX-miljø under Python-servere.
• Der mangler programmer som Word og Excel, så man kan lave sine tabeller og beregninger på jeres
servere og så hjemsende efterfølgende.
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• Jeg synes der mangler mulighed for at tjekke sine Excel ark ordentligt inden hjemsendelse.
Jeg synes også de advarsler man får ved hjemsendelse kan være svære at forstå. Når man tænker på
hvor forsigtige vi forskere er, når vi hjemsender fordi vi er kronisk angst for at lave fejl, der kan
påvirke båden ens egen karriere og kollegas adgang, så er det utroligt, at advarslerne er så ukonkrete
og svære at forstå.
• Serverne kan være lidt langsomme en gang imellem
• Generelt fungerer det godt, men da jeg var på udlandsophold, var der meget ustabil tilgang til mit
projekt fx blev jeg tit smidt af og skulle logge på flere gange, før jeg fik adgang. Jeg brugte VPN fra KU
til at logge på fra Tyskland.
• Hvad menes med IT-faciliteter?
• Det er altid træls at arbejde på fjernskrivebord, men ubehaget er forståeligt givet det følsomme data.
• Det er lidt besværligt at man ikke kan få lov at kopiere en do-fil ind i stata
• Langt hen ad vejen er det rigtig fint. Det er dog bøvlet at skulle tage data fra eks. en stataserver over
på en anden server for at kunne bruge open Office.
• SAS og R kører ofte langsomt
• Jeg oplever ofte at blive smidt af serveren midt i mit arbejde, eller at det tager et par forsøg før jeg får
lov at logge på. Det er simpelthen for dårligt.
At der skal f.eks. indtastes @dstfse.local er kluntet og gammeldags; det burde være tilstrækkeligt at
indtaste brugernavn, projekt og adgangskode. I det hele taget virker systemet og dets setup
gammeldags og utidssvarende.
Opbygningen af mappe-strukturen er også mærkelig; når jeg kommer ind på mit projekt, kan jeg se
en masse mapper som jeg ikke har adgang til, f.eks. andre institutioners projektdatabaser mv. Det
ville være meget nemmere at navigere i, hvis man kun kunne se de mapper, der var adgang til på det
enkelte projekt. Og det genveje der ligger på SAS-serveren til workdata og rawdata (Genvej til mit
rawdata-projekt/Genvej til mit workdata-projekt) virker ikke!
• I fremtiden får vi brug for flere softwareløsninger til AI
• Der kunne godt være (endnu) bedre support til andre browsere, som fx Firefox.
• Hvad betyder "IT-faciliteterne"?
• Jeg vil konkret gerne have udvidet Q&A på deres side. Hvordan ændret genvej til arbejdsbib.? Tæller
rawdata med i diskplads. Hvordan formindsker jeg min diskforbrug? osv.
• Det er et problem at I kan løbe tør for ressourcer (diskplads)
• Vi har købt vores egne servere. Det er ud fra en betragtning om at kvaliteten ellers er for lav
• Savner ofte Excel
• Serverne er langsomme
• Helt vildt, at der ikke er adgang til Excel. Også besværligt med login på de forskellige servere. Også
dårlig adgang til formater. Tør slet ikke tænke på, hvor mange timer, som forskere landet over bruger
på at rekode og kategorisere data, som velfungerende og opdaterede formater kunne fixe. Spild af
penge og timer.
• Nogle få gange er Stata serveren løbet tør for RAM, og jeg har ikke kunnet arbejde med det aktuelle
datasæt før senere på dagen / natten.
• Det bliver jo bedre og bedre. Mere og mere selvstyring.
• Jeg har nævnt overfor DST at R-serveren (diverse) kører langsomt. Jeg kan godt lide det program der
ligger på STATA-serveren der hedder sublime text. Jeg bruger det meget men det er vist en gratisversion. En betalingsversion ville være skønt
• Det er et unikt setup og en unik service. Der er efter min vidende intet bedre setup i verden. Så når vi
brokker os, er det marginalt, selve setup og forskerservice er fantastisk og som sagt en meget
væsentlig faktor i at Dansk register forskning er blevet så berømt ude i verden.
• Der er visse begrænsninger i SAS (Excel import og eksport) som har besværliggjort arbejdsgangen i
nogle projekter. Og upload af programmer samt andre "standard-filtyper" - er det nødvendigt at det
skal ske via en DST-medarbejder? Kunne der ikke etableres upload via en facilitet i lighed med
kontrollen i forbindelse med hjemsendelse?
• Server kan være meget langsom, har ikke prøvet at arbejde på den nye som blev etableret sidste uge
• Maskinerne er ofte for langsomme og der er for stort lack, når der er mange på maskinerne.
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• Jeg synes der mangler lidt fleksibilitet når man forespørger på mulighed for at få nyt statistisk
software lagt på. Det burde ske automatisk, hvis der er en god grund

5.4 Uddybning vedr. servicemindedhed hos medarbejderne i Forskningsservice
• De er altid hjælpsomme og imødekommende
• Det virker som om systemtænkning overtrumfer service; skulle have overført data, hvor der var en
"projekt_id" - det tog utroligt lang tid om at overbevise medarbejderen om at det ikke var et individ idnummer; selvom værdien for alle poster var sammenfaldende
• Jeg har ikke længere selv kontakt med medarbejdere i forskerservice, da denne går igennem nogle få
medarbejdere på instituttet, men dengang jeg havde, synes jeg at der var god service.
• Nogen er meget service mindede - andre er ikke. Svært at generalisere.
• Jeg har haft én kontaktperson som virkede meget serviceminded og hjælpsom, ellers har oplevelsen
generelt været at vi bare kunne rende og hoppe hvis vi havde problemer. Heldigvis var den gode
kontaktpersonoplevelse på det seneste projekt, så jeg håber på, at det er udtryk for en generel
forandring.
• Jeg oplever, at min kontaktperson er serviceminded, men at forskningsservice rigide regler og
processer ofte står i vejen for en god service.
• Det svinger afhængig af hvem man har kontakten med. Generelt god.
• Det kommer meget an på arbejdsopgaven. Mht. administration og IT er det godt, når man har
spørgsmål til dokumentation mv., får jeg oftest utilstrækkelige eller slet ikke svar. Det skal siges, at jeg
altid gør mig umage for ikke at spilde folks tid, og forsøger at forberede mig så meget som muligt
inden jeg ringer eller sender e-mails. Jeg har dog hørt fra kolleger, at de har oplevet det meget
anderledes.
• Meget venlige og hjælpsomme
• Man fornemmer at de godt er klar over at de har monopol
• The working hours seems to be very short, since no-one replies in time.
• Ja, og venlige
• Kan ikke huske at jeg har haft fat på dem.
• Jeg er sikker på, at medarbejderne mener de yder en stor indsats, og det gør de også. Men den
permanente travlhed, der fornemmes at være i FSE, synes at påvirke deres arbejde i retning af
mindre kvalitet i servicen. Det kan dog også være uheldige bivirkninger fra den megen
standardisering. Vil man noget mere ud over standardpakken, er det et sejt træk. Og det vil vi ofte da
vi som forskningsinstitution ofte er first moves på mange felter.
• Slet ikke vedrørende adgang til samlet datamappe på DST
Høj grad efter at mit projekt kom op og køre på DST og jeg fx har glemt adgangskode
• Det varierer (for) meget alt efter, hvem man har kontakt med.
• Har kun haft en dårlig oplevelse, hvor jeg næsten fik "skæld ud" over at jeg ringede. Det handlede om,
at mit tastatur og mus ikke virkede i fjernforbindelsen (men virkede fint på mit egen computer). Fik
fat i en der hed Pia, der sagde meget bestemt og med vred tone, at det var slet ikke noget de kunne
hjælpe med, og hun ikke forstod hvorfor jeg havde ringet til dem. og så "Farvel".
Efter snak med min egen IT-afdeling, fandt vi ud af det.
Ellers har alle andre opkald været super servicemindede.
• Der mangler en "ved ikke" kategori
• kan ikke vurdere det fordi jeg lige overtaget arbejdsopgaverne fra en kollega.
• Igen det afhænger af personen
• Langt hovedparten er meget servicemindede - vi har haft særligt gode erfaringer med Berit.
• Det afhænger i meget høj grad af, hvilken medarbejder jeg får fat i. Nogle er meget servicemindede
og imødekommende, andre er bestemt ikke, der kan man nærmest sidde tilbage med et indtryk af, at
man som kunde er lidt forstyrrende/irriterende og mest til besvær.
• Jeg er specialestuderende, og det meste kommunikation foregår gennem min vejleder, så jeg har
svært ved at svare på nogle af jeres spørgsmål.
109

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igen: manglende info om nært forestående procedureændring forsinkede mit projekt.
Har kun begrænset direkte kontakt.
De er blevet sværere at få fat på
Som sagt tidligere, det svinger ret meget.
I det omfang de har tid, er de altid meget hjælpsomme
Medarbejderne er servicemindede, men tilgængeligheden er mindre god når man ikke kan ringe til
forskerservice direkte
Meget lidt fleksible og bestemt ikke kundeorienterede
Ændringen med at man ikke længere kan ringe til FSE er jo et voldsomt knæk for serviceminded.
Igen kunne en mindre kritik også være det med ikke at blive taget tilstrækkeligt i hånden, fx når
databaser og koder ændrer sig.
Det er blevet bedre. Men man kan stadig mærke, at de er pressede og generelt irritable (det ville jeg
nok også være, hvis jeg arbejdede der)
Ved ikke. Har haft meget lidt kontakt med medarbejdere i forskningsservice.
Forskningsservice virker underbemandet
Vi har været heldige med først Pernille Bang i mange år og nu Bao. Generelt set synes jeg
medarbejderne prøver at løse vores problemer.
Jeg oplever dem som servicemindede - men de har for mange opgaver til at kunne imødekomme
forskernes behov.
Men meget forskelligt!
Igen er der super stor variation imellem medarbejderne. Jeg har mødt medarbejdere der ikke var
servicemindede og medarbejdere der var SUPER servicemindede.
Det svinger meget - nogen er, nogen er det i mindre grad
Det varierer meget fra kontaktperson til kontaktperson.
Det svinger meget fra medarbejder til medarbejder, men pt går det meste kommunikation gennem
vores datamanager, så det kan jeg i virkeligheden ikke svare på.
Man kan ikke svare ved ikke. Jeg har ikke selv kontakt til Forskningsservice, så det er svært at svare på
Jeg tror bestemt at de er servicemindede, og ikke deres skyld at de har meget at lave.

5.5 Uddybning vedr. muligheden for at få prioriteret sager.
• Har ikke haft behov for nyligt, så har svaret neutralt (der var ikke en ved ikke/ikke relevant mulighed)
• Det var oftere muligt før i tiden. Nu oplever jeg ofte at medarbejderne i forskningsservice har utrolig
travlt. Men de er hjælpsomme og lydhøre overfor hastopgaver.
• Da uddannelsesdata er blevet ændret, har jeg hurtigt fået opdateringer/ændringer
• Har ikke oplevet at få prioriteret sager
• Det har jeg ikke nogen fornemmelse af, men kan ikke svare "ved ikke".
• Her mangler en ved ikke, har ikke oplevet det.
• It takes a really long time to find someone to handle requests when our contact person is on
vacation.
• Mærkeligt spørgsmål - hvad menes der med sager? - troede ikke det var muligt at springe køen
• Vidste ikke det var en mulighed
• Har aldrig prøvet det.
• Det giver ikke mening, at jeg skal svare på dette spørgsmål, når jeg ikke har haft sager, der er virkelig
vigtige.
• ved ikke
• Det har ikke været en aktuel mulighed jeg har kunnet benytte mig af
• Jeg har aldrig stået i en situation hvor prioritering var nødvendig
• Leif på VIVE-databasen er helt seriøst på toppen. Giv den mand en lønstigning (mere) og nogle gode
lange ferier ind i mellem :-)
• Har ikke selv stået i den situation så kan ikke rigtigt svare.
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Har ikke været ude for at jeg havde brug for at få noget prioriteret, så det kan jeg ikke bedømme
Ved ikke
ved ikke
Det er svært at svare på, da jeg ikke kender de øvrige 'vigtige opgaver'.
Fejl i udtræk bliver rettet med det samme.
ved ikke - ville være mit svar, hvis muligheden var der
Jeg har ikke prøvet at få prioriteret sager, andet end COVID-projekter i år, men de var jo prioriteret fra
DSTs side.
Vil gerne svare "ved ikke", da det ikke har været aktuelt
Er egentlig neutral fordi jeg ikke har været i situationen
Det har jeg ikke erfaring med, har ikke haft en hastesag.
Måtte rykke 3 gange for en hastesag
Slet ikke = Ikke relevant, da jeg ikke har haft brug for det.
Ved ikke. Har ikke oplevet at have hastesager, hvor dette var nødvendigt
Ville have svaret 'ved ikke'
Har ikke bedt om at få prioriteret sager - så ved ikke
Har aldrig oplevet at skulle have opprioriteret en sag.
der mangler en ikke relevant/ved ikke her... har ingen holdning til denne - så slet ikke er misvisende
Der burde have været en "ved ikke" rubrik. Jeg har ikke haft brug for at få prioriteret en sag
Ingen erfaring.
Ved ikke
Det havde jeg ikke bruge for endnu
Det er ikke relevant for mig
ved ikke
Ved ikke
Ved ikke
Ved ikke
Ved ikke
Jeg er ikke blevet orienteret om muligheden for at få prioriteret sager.
Har ikke haft behovet. svarer derfor neutralt
Have not tried to do this
Jeg havde en sag, hvor jeg spurgt om råd ang. valg af variabler for at identificere real disponibel
indkomst hos pensionister, det tog ca. 2 måneder om at få en første respons.
Ved ikke
Har ikke været i den situation
Ved ikke.
Ved det ikke
Ved ikke
Det har jeg ingen erfaring med
Ikke relevant spørgsmål for mig
Det har jeg ikke været udsat for.
Har ikke oplevet behov for
Om ens sager bliver prioriteret afhænger i høj grad af, hvilken kontaktperson man har på sit projekt.
Ingen erfaring med dette
Ved ikke
Jeg ved det ikke, er ikke ansvarlig for det
Ikke relevant for mig
Ved ikke
Hvad er vigtigt? Hvem definerer det?
Ved ikke
Vi er en forskningsenhed med rigtig mange projekter hos jer, vi har aldrig oplever at blive prioriteret
selv når vi har givet udtryk for at de hastede
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• Jeg bruger muligheden så lidt som muligt, men hvis jeg sætter en sag som højt prioriteret, så får vi
hjælp meget hurtigt
• Ved ikke
• Det her er en ved ikke/irrelevant. I får en masse floater svar fordi I ikke har ved ikke eller irrelevant
som mulighed i mange spørgsmål. Det her er et godt eksempel. Hvis man nu ikke har forsøgt eller
haft behov for at få en sag prioriteret, hvad svarer man så?
• Det har vi ikke haft held med. Når vi har efterspurgt det, så giver det blot øget forvirring.
• Ved ikke
• Ved de virkelig grumme fejl, hvor vi har måtte tage den afdelingsleder til afdelingsleder (fx fået leveret
ubrugeligt data for over 150.000 kr.) er det gået relativt stærkt. Ellers tager ting så lang tid, at det er
svært at lave aktuelle forskningsprojekter.
• Det har jeg endnu ikke oplevet... Men det gør i vel heller ikke noget ud af at fortælle om
• Det har jeg ikke haft oplever med
• Har ikke været aktuelt, så ved jeg ikke
• Ved ikke. Har ikke været aktuelt.
• Det er svært at finde fælles fodslag for, hvad der gør, at en opgave skal være særligt prioriteret.
• Jeg har ikke så meget erfaring med dette, så jeg vil egentlig helst svare "ved ikke"
• Jeg synes Bao er flexibel. men om hun prioriterer os når vi har brug for det ved jeg ikke. Men det går
jo generelt godt. Det værste er sommer når der lukkes ned og vi har fem forskere siddende og
ventende på en opdatering.
• Har prøvet et par gange med vekslende succes. Det er vel afhængig af ressourcer/mangel på samme.
• Vi arbejder ikke med prioritet. Al vores arbejde er vigtigt.
• Jeg køber ikke præmissen for spørgsmålet. Hvornår er noget vigtigt? det bør ikke bero på den
enkeltes evne til at overtale en ansat hos jer. Hvis I skal have et prioriteringssystem, så bør det være
transparent og I skal kunne stå på mål for kriterierne
• Det er vist kun en enkelt gang jeg har bedt om at få prioriteret en opgave
• Jeg har før klaget over rigid og ufleksibel hjemsendelser. Eksempelvis har vi tidligere fået hjemsendt
nogle typer af filer, som man pludseligt ikke vil hjemsende mere og som er afgørende for vores
anvendelse. Filtyperne har ingen personhenførbare data i sig.
Dårlig og ikke serviceminded dialog. Efter en del klager vælger man så at se på det igen. Der ligger
sagen så nu efter mange måneder stadig uafklaret. Det er bare for dårligt.
Der er mange gode medarbejdere, men desværre synes jeg man bærer præg af at være en institution
med for meget monopol og for lidt servicemindness.
• Det er sket, men man tør ikke trække kortet for tit
• Nogle gange ja, nogle gange ikke
• Det har jeg ingen erfaring med
• Der er enkelte sager, især dem der koster Forskningsservice en del arbejdstid, der bliver
nedprioriteret, selvom man beder om at få dem opprioriteret.
• Svaret skal være 'ved ikke' for det har jeg ikke prøvet
• For dette (og andre af jeres spørgsmål) giver det ikke mening at I tvinger et svar frem. Jeg har ikke haft
brug for at få prioriteret sager, så skal jeg have mulighed for at komme af med det svar. Jeg ville have
svaret "ikke relevant" hvis der var en sådan svarkategori
• I mangler ved ikke, har ikke prøvet det.
• Jeg har aldrig anmodet om at få prioriteret en sag.
• Ved ikke
• Det er rart at Datamanager kan henvende sig og få prioriteret en sag, hvis vi har en forsker der er
meget presset, fx pga. Ph.d.-aflevering.
• Jeg oplever at det er muligt, men alle har jo travlt med at få deres data og hvis alle står på tæer, så....
Altså hvis der er klarere retningslinjer for hvad man kan forvente, så bliver vi nok også bedre til at
bestille data i god tid.
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5.6. Uddybning af oplevelsen af hjælpsomhed blandt medarbejdere, hvis normal kontaktperson
ikke er på arbejde.
• Jeg har svaret neutralt, da jeg ikke har haft behov for nyligt (der var ikke en ved ikke/ikke relevant
mulighed)
• Jeg har ikke oplevet at få svar fra andre end min kontaktperson.
• Der mangler en ved ikke boks
• Før svært, nu umuligt at få fat på folk telefonisk
• Ved ikke
• Det har jeg ikke oplevet, og har derfor sagt i nogen grad, da der ikke var en 'ved ikke'
• Det har jeg meget sjældent haft brug for.
• Ved ikke
• Har flere gange oplevet, at der ikke gives besked hvis ens kontaktperson stopper, går på barsel, bliver
sygemeldt eller andet. Det er først, når man selv reagere, at der sker noget.
• Jeg har ikke stået i den situation, da jeg ikke kommunikere med forskerservice, men kan ikke svare
"ved ikke"
• Mangler en ved ikke
• See previous answer
• Ved ikke
• Ikke relevant
• Ikke oplevet
• Ved ikke
• Ved ikke
• Ved ikke, ikke aktuelt
• Ved ikke
• Jeg har aldrig stået i den situation. Jeg tror, at I mangler en kategorien "ikke relevant for mig"
• Jeg har ingen erfaring med dette.
• Vil gerne svare "ved ikke", da det ikke har været aktuelt
• Ved ikke
• Er egentlig neutral fordi jeg ikke har været i situationen
• Nogle gange bliver der henvist til en medarbejder der så ikke svarer.
• Ved ikke
• Har ikke oplevet dette. Jeg mangler en "ved ikke ”-kategori
• Det er sjældent man er i (telefon)kontakt med sin kontaktperson efter at DST har indført jeres
centrale telefonnummer. Jeg oplever ikke kollegaer besvare e-mails på vegne af kontaktpersoner. Jeg
oplever dog hjælpsomhed i jeres callcenter, selvom det ofte bliver sådan, at der gives besked videre
til kontaktpersonen
• Ved ikke
• Det har jeg ikke prøvet; men jeg kan ikke svare ved ikke.
• Har aldrig haft kontakt til andre.
• Det er tale om minimal opgaveløsning (fx oprettelse af forsker) ikke reel dobbeldækning.
• igen ikke relevant...
• Disse spørgsmål mangler en 'ved ikke' til hvis man ikke har oplevet behovet
• Der burde have været en "ved ikke" rubrik. Jeg har ikke været i den situation
• Ingen erfaring.
• Ved ikke
• Ved ikke, men det kan man ikke vælge
• Ikke meget erfaring med dette
• Ved ikke
• Ved ikke
• Det har ikke været nødvendigt.
• Ved ikke
• Har ikke prøvet det? Mangler flere 'ved ikke' eller 'ikke relevant' svarmuligheder her.
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Det har jeg ikke oplevet, så der burde være en "ved ikke" kategori
Always very helpful by phone especially.
Ved ikke
Jeg synes det er dårlig service, at man ikke kan få det direkte telefonnummer til ens kontaktperson.
Det gør nogle gange processen med at få afklaret ting meget langsommelig.
Har ikke været i den situation
Jeg har ikke været i kontakt med nogen medarbejdere på Forskningsservice.
Ved ikke.
Ved det ikke
Ikke relevant.
Har ikke prøvet det
Det har været en meget langsommelig proces
Min vejleder står for kommunikationen med forskningsservice.
Har aldrig prøvet
Ingen erfaring med dette
Har ikke nogen normal kontaktperson
Ved ikke
Jeg ved det ikke, har kun mødt én.
Ved ikke
Har ikke været videresendt til andre medarbejdere.
Det har jeg ikke lige været ude for.
De gør, hvad de kan, men anbefaler - med god grund - at det er bedst, hvis det kan vente
Ved ikke
Ingen vil tage stilling til noget, hvis kontaktpersonen ikke er til stede
De vil helst undgå at tage hinandens kunder, men altså det plejer at gå alligevel.
Det er ikke let af komme i kontakt med jer og når vi kommer i kontakt med jer, så lyder beskeden at vi
skal sende en mail. Er vores kontaktperson ikke til stede, ja så må vi jo bare vente
Der mangler en ved ikke-kategori, eller en "ikke relevant for mig ”-kategori.
Ved ikke er mit svar
Ved ikke. Har ikke været aktuelt.
De er jo hjælpsomme og flinke nok, men man bliver prioriteret lavt. Tror DST har et udviklingspunkt
her
Generelt hjælpsomme men har af naturlige årsager svært ved at løse vores problemer.
Det mangler "ved ikke" - har ikke prøvet for nylig.
Det kan jeg ikke rigtig sige fordi jeg prøver at bruge med den gode kontaktperson jeg allerede
arbejder sammen med.
Da jeg nu primært kommunikerer igennem min egen datamanager, ville jeg egentlig have skrevet
"ved ikke"
I sommerferien fik jeg besked på at hjemsendelse måtte vente til min kontaktperson kom tilbage. Det
dur bare ikke, at jeg intet kan få hjemsendt i juli og sommerferien, hvor jeg netop har tid til min
forskning.
Det har været svært, og der er samtidig en fornemmelse af at man ryger bag i køen hos den normale
kontaktperson hvis man bruger andre
Svært at svare på, da jeg ikke kan komme i tanke om en situation, hvor jeg var i kontakt med andre
end kontaktpersonen (medmindre det drejede sig om problemer med adgangen - og så har jeg fået
god hjælp). Vi prøver så vidt muligt at lade én person fra vores projekt stå for bestilling af data, så det
er kun i relativt sjældne tilfælde, at jeg selv har den direkte kontakt.
Ikke relevant spørgsmål - har ikke været i situationen - der mangler en svar kategori
Det har jeg ingen erfaring med
Igen - det meste kommunikation går gennem datamanager, men jeg har særligt oplevet problemer,
hvis vores kontakt har ferie, så jeg formoder ikke at overdragelse af opgaver fungerer helt optimalt.
Ved ikke
Ved ikke
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• Jeg har ikke oplevet at blive svaret af en anden person.
• Ved ikke, jeg har ikke direkte kontakt til Forskningsservice
• Pt. går kontakten gennem datamanager. tidligere synes jeg andre har været imødekommende, uden
dog at gå ind i deres kollegaers sager
• Det har jeg aldrig oplevet, og der er ingen VED IKKE kategori!
• Ved ikke

5.7 Uddybning vedr. oplevelse af faglig kompetence hos medarbejderne i Forskningsservice.
• Der mangler en ved ikke boks
• Blandet oplevelser. Er blevet bedre til at få støtte fra søsterkontoerne vedrørende BBR og DAR
• Det varierer meget fra datasæt til datasæt, hvor meget info man kan få om databrud,
variabeldefinition mm.
• Jeg kommunikerer ikke selv med forskerservice længere, men dengang jeg gjorde, synes jeg at det var
meget kompetente medarbejdere jeg snakkede med.
• Variere fra person til person
• Igen svært at generalisere. Den jeg har mest kontakt med er superdygtig, hurtig og kompetent. Men
jeg har også oplevet mindre kompetente personer...
• Hvis jeg skulle give en anden karakter, ville det være "i meget høj grad"
• Our contact person is Morten Nalholm and he is just amazing. However, we didn't have similar
experiences with other contact persons.
• Her forstår jeg "faglig kompetente" som kompetente indenfor det konkrete dataområde
(fagområdets data). Derfor svarer jeg kun "i nogen grad" da man som oftest skal have fat i de enkelte
"fagkontorer" for at få svar på dataspecifikke spørgsmål.
• Bortset fra én oplevelse har medarbejderne været fagligt kompetente.
• Ved ikke mangler!
• Ved ikke
• Generelt ja, indimellem er der nogle kontaktpersoner med flere smuttere end andre. Jeg har stor
respekt for arbejdet og for, at det kan være supersvært at få alting med i én hug. Problemet opstår,
når man fx får lidt mager rådgivning og så selv kommer til at betale for fejlen. Jeg har det helt ok med,
at alt ikke er perfekt ved første leverance, men at det måske så går lidt hurtigere eller at man
efterfølgende kan få rettet eller tilføjet til udtrækket uden at hele processen bliver genstartet.
Fx: hvad med at sikre sig, at kunden får begge relevante indeks (cpr+timestamp) med hver gang? Jeg
har for nylig oplevet et udtræk på SSSY, hvor kunde beder om YDLTID, men selvfølgelig skulle have
haft HONUGE med. Ingen fanger den før det lige koster 2k oven i hatten at få den efterleveret.
• Men af og til har jeg oplevet, at kontaktpersonen ikke har overvejet, hvordan de kan bidrage til at det
bliver det mest relevante data, der tilbydes - eksempelvis feedback på, om det nu er den rigtige
variabel, der er blevet efterspurgt. Det ville være en rigtig god service, hvis medarbejderne i
forskningsservice bød ind med refleksioner over variablene, man henvender sig om, da der ofte er
inkluderet et forskningsspørgsmål, om det formål, man har med undersøgelsen.
• De fleste virker meget kompetente, men som jeg har beskrevet andre steder, så kan der være meget
stor forskel mellem rådgivere. Nogen er superkompetente, andre virker ikke til at forstå dataudtræk,
kender ikke registrene og har ingen indsigt i, hvad jeg ville betegne som helt standard udtræk til
registerbaseret forskning.
• Føler mig ikke kompetent til at foretage denne vurdering
• Ved ikke
• Jeg mener, at rutineopgaver løses fint, men hvis der er spørgsmål/eksternt data etc., bliver processen
meget besværlig.
• No experience
• Ved ikke. Har ikke talt med dem om faglige ting.

115

• Jeg synes at de mere komplekse spørgsmål ang. dataudtræk ikke bliver ordentlig besvaret. Jeg forstår,
at det kan være vanskelige spørgsmål, men jeg føler, at det handler om faglighed, og at de spørgsmål
bør blive kunne besvaret, når 'straffen' for at udsende noget forkert er så omfattende.
• Meget vekslende. Desværre oplever man meget at det serviceniveau man møder fuldstændigt
afhænger af den/de kontaktpersoner som ens institut har fået tildelt. Vores kontaktperson her på AU
var som beskrevet tidligere ikke kompetent, mens jeg ved KU har oplevet en hel anden service.
Desværre afhænger konkrete vejledninger også af den enkelte kontaktperson især ifm. GDPR, hvor vi
på AU fik én vejledning, mens de på KU (hvor jeg havde et ophold) i samme tidsperiodefik en anden
og mere lempelig vejledning. Det kan ikke være rigtigt.
• De henviser gerne til én som ved mere om feltet, hvis de kommer for kort - dejligt
• Der mangler "ved ikke" mulighed ved den her række spørgsmål.
• Ved ikke
• Har ikke nok indsigt til at svare på dette og en del andre spørgsmål i denne undersøgelse.
• Har ikke indtryk af det
• Kan jeg ikke svare på
• Ved ikke
• Har kun mødt én.
• Tror egentlig kompetencen er høj, men der lader til ikke at ære tid nok til at udøve kompetence
• Meget kompetente i forhold til kerneopgaven, men kan have svært ved at sætte sig i forskerens sted
• Det har jeg svært ved at vurdere
• Der mangler en ekstra kategori. Det vil jeg ikke gisne om. Jeg kender ikke deres faglige kompetencer,
så jeg har ingen oplevelse af det. Men hvis det er serviceminded, der tænkes på, så synes jeg, at det
er utilfredsstillende i mange situationer.
• Desværre er der nogle unge fuldmægtige, der sidder med alt for stort ansvar og al for lidt sparring.
Det er umuligt for dem at give ordentlig vejledning - og det er dyrt i både timer og kroner. Ved én
projektbeskrivelse, der skulle godkendes, tog det engang næsten to måneder med mails frem og
tilbage, fordi kontaktpersonen havde så lidt faglig kendskab, at alt kunne misforstås og alt skulle
forklares. Det var altså mere en hindring end en egentlig hjælp.
• Vores nuværende er rigtig god, men det varierer jo selvfølgelig
• ja nogen har. desværre har jeg kun oplevet få personer som jeg har virkelig tillid til at de har de
faglige kompetencer
• Ved ikke
• Der er en del mærkelige udfald i forhold til data, hvor variable kan ændre format eller lignende inden
for samme serie af datasæt. Hvorvidt det er en konsekvens af et fagkontor eller medarbejdere i
forskningsservice ved jeg ikke.
• Hm, her ville jeg godt have svaret "ved ikke", vores nuværende kontaktperson er dygtig og meget
erfaren. Hun er supergod til sit arbejde, men jeg oplever ikke at det er en prioritet i forskningsservice
at kende data og det data bliver brugt til
• Det svinger, der kommer jo en del nye ind har jeg indtryk af. Men det er ikke det vigtigste. Det
vigtigste er den service de giver og at de kan formidle kontakt til de fagligt kompetente personer i
andre kontorer.
• Ved ikke, jeg har ikke direkte kontakt til Forskningsservice

5.8 Uddybninger omkring at kunne finde informationer på Forskningsservices hjemmeside.
• Kunne godt bruge mere information omkring de generelle regler for anvendelse af registerdata til når
man skal introducere nye medarbejdere til anvendelsen.
• Generel info er rimeligt let tilgængeligt. Men som sagt er kvaliteten af registerdokumentation
svingende. Det ville være rart, hvis man kunne se, hvem der skulle kontaktes med særlige spørgsmål
om et konkret datasæt.
• Beskrivelsen af de enkelte registre og deres indhold kunne godt være lidt lette at finde og indeholde
lidt flere informationer.
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• Igen - måske en prisberegninger til planlægning af en opgave.
• der er nogle få papirer fx om projektdatabaser som ikke findes på hjemmesiden, men som har været
nødvendige i arbejdet med at planlægge er projektdatabase og hosted server
• Several pages were removed and it is not easy to find, for example, the register overview page.
• Oplever variationer i navne på variable og datasæt inde på dokumentationssiden - det ville være fint
hvis disse kunne ensrettes.
• Har sjældent behov
• Et punkt som er svært at finde, er informationer om indberetning (af kommunale data) som nogle
gange også er relevante som dokumentation for brugere af data/forskere, men som er svære at
finde.
• Sommetider kan det være vanskeligt at finde dybdegående beskrivelser af specifikke registre.
• Jeg har, af en eller anden grund altid svært ved at finde nummeret til IT.
• Ved ikke mangler!
• Dokumentation er ikke altid nem at finde og en del af dokumentationen kan være primært hos
Sundhedsdatastyrelsen. Eventuelt links til deres sider ville være hjælpsomt.
• Flere registre og variabler mangler tilstrækkelig dokumentation...
• Dokumentation er oftest mangelfuld, som jeg tidligere har skrevet.
• Det ville være fint med en guide til hvordan man laver dataudtræk fra de forskellige
statistikprogrammer nemmest - så man ikke er i tvivl om, om man kommer til at hjemsende nogle
filer, der er problematiske. Det er en konstant angst, man sidder med.
• Det ville være rart hvis filerne med code-value labels, som findes på DST serveren, også kunne
downloades fra hjemmesiden.
• Jeg plejer at finde informationerne på hjemmesiden, men det plejer også at tage lang tid! Jeg synes
hjemmesiden er meget forvirrende og svært at finde de informationer man mangler.
• Hjemtagelse af filer kunne med fordel indeholde flere eksempler
• Dokumentationen virker rodet, og der er mange forskellige indgange.
• Ved ikke
• Hjemmesiden er dog svær at finde rundt i
• forkortelser i data er svære at finde. Af og til kræver det links tilsendt fra forskerservice for at komme
videre
• Der mangler bedre beskrivelser af data og variablene
• DST Times er typisk meget informativ
• Hjemmesiden kan være svær at navigere. Google giver til tider bedre resultater ift. dokumentation
• Hjemmesiden er svær at overskue og finde rundt i
• Der er stadigvæk ret mange variable som enten slet ikke er beskrevet eller som er beskrevet
temmelig ufuldstændigt
• Synes serviceniveauet og informationsniveauet er for lavt og for svært tilgængelig
• Jeg har ikke været derinde
• Gode vejledninger. Tak.
• Hvis man 'googler' er det til at finde rund ellers ikke.
• Der er ofte mange sider for den samme variabel, men siderne varierer meget i information og
kvalitet.
• Datadokumentationen er lidt uoverskuelig, og det kan være svært at få overblik
• Det kan være lidt svært at finde dem på hjemmesiden, men via google går det som regel
• Man kan finde mange gode informationer, men information om, hvornår på året en variabel er
indsamlet (f.eks. for bef) er meget svær at finde. Der mangler en større indsats for at dokumentere og
beskrive registrene på en forståelig måde.
• Hjemmesiden er meget svær at navigere rundt på. oplever ofte at googles søgefunktion er bedre end
den på siden
• Meget tilfreds med dokumentationen på grunddataoversigten, selvom om der er enkelt undersider,
der ikke virker.
• Her synes jeg godt man kunne arbejde lidt med brugervenligheden
• Hjemmesiderne og data dokumentation er på et meget højt niveau når man har vænnet sig til den.
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Det er ikke så tit jeg går derind og leder efter det.
det er svært at søge på hjemmesiden. Jeg må altid tage Google til hjælp
Det kan indimellem være svært at finde de relevante dokumenter
1) Søgning er ikke optimal - google fungerer bedre. Det er svært at klikke sig frem til dokumentation
af en bestemt variabel eller et bestemt register. Vejledninger (om brug af forskermaskiner og regler
for hjemtagning) er nemmere at finde.
2) Dokumentationen af data er pletvis enten rigtig god eller manglende.
3) Vejledninger - meget få er på Engelsk. På den ene side er jeg tilfreds med at de dækker det
væsentligste - kort og nemt at finde, på den anden side er der mange situationer hvor jeg har savnet
en specifik vejledning og måttet spørge.
Det er meget omfangsrigt. Hele opbygningen og dokumentationen virker som om, at den er baseret
på noget andet end forskningsbrug. Snørklet, og med mange viderehenvisninger.
Forskningsservices hjemmeside er ikke bedre end DST's overordnede hjemmeside, og den er ikke
brugervenlig.
Ved ikke, har ikke brugt Forskningsservices hjemmeside
Især beskrivelser af datasæt og variabelbeskrivelser er fraværende eller mangelfulde
Det er nogle gange svært at finde hvilket register en given variabel tilhører.

5.9 Uddybninger vedrørende hjælp fra vejledninger på Forskningsservices hjemmeside.
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Vejledninger til hvad?
Jeg har altid fået det til at virke, når jeg har brugt vejledningerne på hjemmesiden
Der mangler stadig forklaringer på mange variable
They are not very easy to find.
Ved ikke mangler!
Men er altid bekymret for om der kommer ændringer til fx krav ved hjemsendelse, som vi ikke
opdager, fordi vi ikke ved, hvornår en vejledning bliver opdateret.
Der er mest bare advarsler om ikke at hjemsende personfølsom data, og ikke så meget
handlingsanvisning om hvordan man så undgår det.
Der mangler en beskrivelse af hvilke registre man bør have med i et "standard-udtræk". Inden for
sundhedsforskning, vil jeg altid have brug for køn, fødselsdag, dødsdato, emigration mv til at kigge på
overlevelsesanalyser. Det er spredt over mange forskellige registre. Der kunne man godt beskrive
nogen standardpakker, så jeg bare skal have "overlevelsesstandardpakken".
Hjemtagelse af filer kunne med fordel indeholde flere eksempler. Har måtte søge hjælp ved OPEN for
at få svar. Har stadig et indsendt spørgsmål, som er sendt videre til Jørn (?) og som der endnu ikke er
svaret på
Ved ikke
DST.DK kan værre svær at finde rundt i / på
Lidt svært at finde rundt på hjemmeside, svært at finde frem til de enkelte variable og hvad de
indeholder
Varierende hvor stærk dokumentationen er
Initially the website seemed confusing and difficult to navigate for this purpose, and I had trouble
finding fx the full list of registers/variables available, descriptions of variables, etc. (especially those
that were not high-quality variables)
Forklar gerne terminologi for dummies :-) jeg bruger virkelig meget tid på at logge ind i starten. om
der skal @fstdst etc. bag på brugernavn osv.
Jeg kunne godt bruge en mere præcis vejledning til hvordan man laver en udtræksbeskrivelse
Der mangler i høj grad oversættelse til engelsk
Det er tit svært at finde frem til de rette vejledninger, fremstår indforstået
Specielt hvad angår login på fjernserver og boa - de var ok
Igen: jeg synes ansøgningsprocessen kunne være nemmere

118

• Ift. at logge på mv: det bruger jeg meget til nye brugere, det er godt
• Den store udfordring er altid hvordan man bliver logget på og sat up til fjernadgang. Vi har 3-5 nye
medarbejdere hvert år og vi gamle glemmer procedurer. Der er nu meget gode og pædagogiske
vejledninger på nettet. For 5-10 år siden ringede vi til Lene hver gang :-)
• Bortset fra variabeldokumentation bruger jeg meget sjældent vejledninger.
• Ved ikke, har ikke brugt Forskningsservices hjemmeside
• Bruger ikke hjemmesiden
• Vejledninger til log-in osv. er virkelig gode.

5.10 Uddybninger vedrørende dokumentation om registerdata tilgængelige via Forskningsservice.
• For det meste, ja.
• Grundlæggende ja, men det kunne godt være struktureret på en lettere tilgængelig måde.
• Det var faktisk bedre i tidligere tider, før hjemmesiden fik et makeover. Siden 'Oversigt over registre'
er fx underligt disconnected til Times siderne for hvert register. Det er ikke så meget der skal til, men
pt er det som om at der er to spor man hele tiden skal orientere sig på.
Derudover er den dynamiske drop down struktur i Times temmelig upraktisk når man prøver at
skabe sig et overblik eller finde noget konkret. Det var nemmere tidligere hvor der bare var en lang
liste med links til registre.
• Mine datamanagere finder disse dokumentation
• Det er let nok at finde de websider, hvor dokumentationen ligger, men den er jævnligt mangelfuld.
Særligt har jeg haft svært ved at finde god dokumentation på data relateret til boliger.
• Men det er ikke altid, at dokumentationen er supergod. Kunne man fx ikke angive kilde på alle Timesvariable?
• Jeg savner nogle gange at kunne finde alle de registre en bestemt variabel indgår i. Og lidt mere
dokumentation om hvordan registrene er dannet.
• Der mangler oversigter over data variable. Tidsperioder, opdateringer mm.
• TIMES er ok, men ikke fyldestgørende for alle registre. SDSs hjemmeside er også kun ok. Det kunne
være fint med en åben database med alle variable i danske registre med beskrivelser.
• Som skrevet tidligere bøvl med at adresse-id ikke er unik i adressetabellen og befolkningstabellen
indeholder blanke cpr-numre. Mange og forvirrende nøgler i BBR
• Bruger google
• Men som tidligere nævnt er her plads til forbedring
• Det kan være svært at finde en rigtig god dokumentation, men det kan skyldes at mange variable er
komplekse, og at definitioner kan ændres over tid.
• Der er utroligt mange indgange; og der er forskellige dokumentationssider for samme variable; de er
ikke altid kongruente
• Jeg synes at dokumentationen ligger mange forskellige steder og det er ikke altid nemt at finde ud af
skrukturen på dokumentationen. Det er nemmest hvis du i forvejen er meget sikker på hvilke variable
og registre du skal bruge/bruger, for så kan du google dig frem til, hvor dokumentationen ligger.
• Har også gjort det i mange år;-)
• Savner indimellem en kodebog for variable især DAD-data
• Til dels let at finde, men ikke altid. Kunne godt strømlines.
• Det er let at finde register- og variabeloversigten, men der kan ofte være variable, som er dårligt
dokumenterede
• It takes a while to find the register overview page. In addition, there's no direct link from a variable
description in TIMES to the relevant register(s).
• Ja, men der mangler dokumentation om nogle registre og variable
• Let at finde, svært at læse
• Ofte ja. Men enkelte registre er svære at finde dokumentation på.
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• Mangler lidt muligheden for at svare "som oftest", for indimellem er det vanskeligt at finde de
relevante informationer.
• Det afhænger af, hvilke data, jeg skal finde noget om.
• Ja, det er let at finde dokumentation, men igen er de skrevet i et sprog, der er svære at forstå.
• For det meste.
• Specifikationer der skal bruges til specielle udtræk er svære at finde
• For nogle data foreligger god dokumentation for andre er den ikke til stede
• Af og til kan det være vanskeligt at finde relevante beskrivelser af eksempelvis variabler og datasæt.
Dog er dokumentation oftest let at finde og af høj kvalitet
• Siden - register- og variabeloversigter fungerer godt.
• Det er nogenlunde, men udover navnet på registret er det ikke så nemt at finde information om
registret.
• Kun hvis man ved hvor man skal lede
• Det afhænger af hvilken information man søger.
• Der bruges mange 'indspiste' forkortelser
• Hjemmesiden er forvirrende, bruger tit lang tid på at lede
• Både og.
• Jeg har til tider svært ved at finde ud af fra hvilken database man har indhentet variablerne (ville
gerne have af den information forelå for hver variabel)
• Der er altid plads til forbedring, men generelt er det rimelig ligetil at finde den nødvendige
dokumentation.
• Som tidligere beskrevet finder jeg det især vanskeligt at finde ud af, hvilke variable der eksisterer. Det
kunne afhjælpes af en bedre søgefunktion på hjemmesiden.
• Let at finde dokumentation, men ikke altid så detaljeret som ønsket.
• Igen, dokumentationen er ikke god eller nem at finde rundt i
• Ja til Danmarks statistiks egne registre.
Ikke nødvendigvis til de registre som man kan få fra sundhedsdatastyrelsen (LPR, LMDB etc.)
• Jeg mener generelt, at dokumentation af data burde være bedre (eller bedre tilgængelig, hvis det
skulle være fordi, jeg ikke kan finde den). Det gælder også dokumentation af udgåede registre og
koblingen mellem udgåede og nye registre, så man nemmere kan se, hvad der erstatter hvad.
• Når jeg søger viden om variable er dst.dk ikke søge-venlig, så jeg bruger ofte google til at søge viden
på dst.
• Om end dokumentationen er nem at finde, er kvaliteten meget varierende.
• Ja, men kan være svært at finde
• Ikke altid.
• ikke altid
• Det kraver lidt viden om hvad man skulle kigge efter - noget god video guides kunne hjælpe med at
forstår mulighederne.
Anbefaler at tale med Kenneth Lykke Sørensen om de KOR kurser han tidlige gav ved Aarhus
universitet. De haft en god balance imellem mulighederne og datasikkerhed.
• Not only is the documentation insufficiently detailed, it is also very disorganized. I generally have to
use google to find what I need.
• Det kan være håbløst at finde dokumentationen. Især for de enkelte variable. DST organiserer
dokumentationen i mange tabeller i stedet for store registre med variable. Ofte når man søger på
dokumentation kommer man frem til dokumentation af en statistik om emnet. Der mangler
information om variabelværdier og tidsperiode. I kunne med fordel se på hvordan
Sundhedsdatastyrelsen dokumenterer, for det er langt mere brugervenligt.
• Nemme at finde, ikke altid de findes
• +/• Generelt, dog er der enkelte, især enten meget nye eller meget gamle datasæt, hvor det er svært at
finde dokumentation
• Dog er der en del variable, man ikke kan finde dokumentation om
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• Dokumentationen er fint samlet i grundatabaseoversigten, men hvis man ikke kender den, og kun
browser TIMES, så er det svært at få overblik over dokumentationen.
• Initially the website seemed confusing and difficult to navigate for this purpose, and I had trouble
finding fx the full list of registers/variables available, descriptions of variables, etc. (especially those
that were not high-quality variables).
It was sometimes unclear what special permissions I needed for specific data. For these questions it
was easier to talk on the phone.
• Bliver det meget detaljeret, kan det godt være svært at finde, også fordi nogle variable ikke har
forklaring
• Jeg skulle huske link fra en mail fra dst, kunne ikke nemt finde det selv
• Synes ikke rigtig dette er et ja/nej-spørgsmål. Synes det varierer meget fra register til register.
• Man skal lede en del, inden man finder det rigtige. Dette fordi der ligger så mange vejledninger.
• Jeg vil ikke kalde det let, men det er muligt...
• Hvis man vælger at gå ind via "dokumentation af data" via hjemmesiden skal jeg vælge hvilken
dokumentation jeg vil søge under. Det ville være bedre kun har skulle søge et sted, og så få tilbudt
den bedst mulige dokumentation af en given variabel.
• Bedre dokumentation om psyk-registrene kunne være skønt!
• Synes det er let i nogle tilfælde, men svært i andre. Synes ikke at ja/nej er tilstrækkeligt til at svare på
det.
• Mange års træning letter det
• Hvis man kender variabel navnet er alt godt. Uden dette er det svært
• Hjemmesiden fungerer fantastisk - nem at søge frem via google
• Konflikter mellem grunddataoversigter og dokumentationen i TIMES kan være meget forvirrende,
særligt når man oplærer nye brugere.
• Som tidligere beskrevet er det nogle gange svært.
• Jeres egne data ja men ikke hvordan jeg fundet det på andet fx sundhedsdata
• Den er let nok at finde, og det er blevet meget bedre de seneste år, men der mangler stadig god
dokumentation på mange variable.
• For det meste, men det kniber hvis man skal have nogle lidt ældre data
• Ja hvis man ved hvad man skal have i forvejen
• Men det tog lang tid for at finde frem
• Generelt ja, men enkelte registre eller variable kan man ikke finde dokumentation på.
• Altså bortset fra når man ikke kan :-)
• I burde have et direkte link på jeres forside.
• Igen: for det meste, men med huller
• Det er ikke et/nul her. Nogle registre er ok, andre er håbløse.
• Der kan fremsøges flere forskellige dokumentationer for de samme variable. Det kan være
forvirrende
• Ja og nej, se tidligere svar om databrud og SDS-registre.
En pædagogisk/intuitiv indgang til formaterne vil blive meget værdsat. Formater er nødvendige for at
kunne arbejde med uddannelsesregisteret. I SAS hedder de noget i retning af $K5T5_L11, eller noget.
HVORDAN VED MAN hvilket man skal bruge???? Noget data-warehouse/peg og klik/andet for os der
ikke taler uddannelses-forspalte-kode-sprog, men skal korrigere for uddannelse i vores analyser
• Ikke altid nemt men de er der og kvaliteten af dokumentationen er meget høj når man finder det.
Ofte kan man jo bare google TIMES DST Variabel navn. Så får man 10 sider om sommertid, men også
link til forklaring af ens variable. Jeg synes datadokumentationen er virkelig god.
• Due to language barrier
• Jeg synes Danmarks Statistiks hjemmeside er dårlig. Den gør det svært at finde frem til
Forskningsservice - jeg bruger som oftest Google til at søge mig ind til det - og det ville jeg ikke gøre
hvis der var en mere direkte og ligetil adgang til Forskningsservice via Danmarks Statistiks
hjemmeside.
• Det er et ja, men... Specielt sundhedsregistre. Der kunne ønskes koordinering med
Sundhedsdatastyrelsen. Hvor dokumentationen også sine steder er mangelfuld. Specielt angår dette
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historiske data og dokumentation af hvor de stammer fra - f.eks. hvorfor er der kun i en periode data
fra skadestuer, og inkluderes de derefter i ambulante kontakter eller forsvinder data fra
skadestuerne helt?
Men ikke alle variable er veldokumenterede
Ikke altid let, nogle dele er meget dårligt dokumenteret
Generelt let at finde. sundhedsdata er ikke fuldt dokumenteret.
Både ja og nej. For nogle af registrene/variablene er der jo nærmest ingen dokumentation. Men den
dokumentation der er tilgængelig, er rimelig nem at finde og af god kvalitet. Det ville være fedt, hvis
det var tilfældet for samtlige variable/registre.
Der er bare mange områder hvor der næsten ikke er dokumentation
Men det er lettere at søge information via google end dst.dk 's egen søgefunktion
Men noget dokumentation kunne med fordel uddybes endnu mere
Ikke altid lige let, selv om det findes
Dokumentation er fejlagtig, mangler eller svær at finde
Varierer meget i forhold til hvilke data, der er tale om
Jeg har meget lidt fornøjelse af den indgangsside med overordnede emner der kaldes
“højkvalitetsvariable”
Jeg foretrækker indgangen med alle registrene (register og variabeloversigter) hvor jeg kan se hvilke
variable der findes i hvilke år - og til tider bruger jeg times til enkeltvariable.
I min optik var det optimalt hvis der blev linket begge veje mellem de sammenhørende registre og
dokumentation. Som det er nu, er der linket fra ganske få variable (i oversigten over et register) til en
dokumentationsside.
Jeg tænker ikke det er let, da registrene ofte ændres over tiden.
Man skal lede længe, synes jeg.
Nogle beskrivelser af variable er lidt indforståede
Jeg bruger aldrig Højkvalitetsdokumentationen, fordi den er så mangelfuld. Man kan aldrig finde det,
man skal bruge. Jeg bruger altid Grunddataoversigten, fordi her kan man se alle de variable, man selv
har. Selvom flere af dem overhovedet ikke er dokumenteret nogen steder, så kan man i det mindste
se, at de findes, her.
Det er ret umuligt at finde ind til dokumentationerne og finde ud af hvilke man skal bruge
Det er let i det omfang dokumentationen findes - mange registerdata er helt udokumenterede
Ja og nej - jeg vil sige at det bedste er at kende variabelnavnet og så google sig frem til det. Jeg synes
ikke at DSTs søgefunktion er særlig go.

5.11 Hvordan finder du frem til dokumentation? Uddybninger af ’andet’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mine medarbejdere
Times
Både google og hjemmeside
Man kan ikke sætte to krydser her men jeg bruger BÅDE google og DST times
Link til Times eller register- og variabeloversigt
Både google og hjemmesiden - som er gemt irriterende langt væk
Kolleger
Alle mulige steder rundt i Danmarks Statistiks hjemmesider
Både google, hjemmesiden, kontakt til DST, kolleger og folk, som har leveret data til DST (både via email/telefon, eller hjemmeside, fx. BBR).
DST-side hvor jeg henter pdf'er med dokumentation/beskrivelse af statistikken
Esundhed.dk og Forskningsservices hjemmeside
Primært hjemmesiden, men nogle gange er google hurtigere
Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside
Både google og hjemmeside
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Retter henvendelse
Både google og forskningsservices hjemmeside
Google, esundhed.dk og forskerservices hjemmeside
Google og Forskningsservices hjemmeside
I skulle have gjort det muligt at vælge mere en én ting her! Jeg benytter i stigende grad google, men
også FSE's hjemmeside.
Google og forskningsservices hjemmeside
Flere kilder
In our internal research group, older researchers pass down the knowledge they have. I have no idea
how I would be able to work if I couldn't rely on these informal sources
Både google og hjemmesiden
Spørger andre brugere om hvor jeg kan finde data
Forsøger forskerservice hjemmeside først, dernæst google, spørger kollegaer og slutteligt
skriver/ringer til DST hvis jeg ikke kan finde det
Begge
Forsøger hjemmesiden, giver ofte op og bruger google
Link fra en mail, som min kontaktperson havde sendt mig
DST
Spørger kollega
Det er som regel hurtigst via google og ikke jeres egen hjemmeside
FSE og google, som bringer mig til det rette sted på fse's hjemmeside, som er svært at finde via selve
hjemmesiden
Blandet
DuckDuckGo
Både gennem forskerservice hjemmeside og google.
Spørger kollega eller googler
Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside
Ofte google for at finde den rette hjemmeside med oversigt over registre og variable
Både google, forskningsservices hjemmeside og evt. direkte korrespondance med DST
DST s generelle hjemme side via TIMES og GOOGLE
FS hjemmeside via google
Google, FSE's hjemmeside og alle andre tænkelige metoder
Spørger kollegaer
Blanding
Bruger både Google og Forskningsservices hjemmeside, men ikke muligt at vælge flere
svarmuligheder
Hjemmeside + Google til at finde variabler og lignende
Google + Forskningsservices hjemmeside

5.12 Uddybning vedr. vurdering af brugervenligheden af FSE-BOA
• Det er dejligt, at vi har fået FSE-BOA.
Det er dog træls, at listeoversigten altid vender tilbage til udgangspunktet og altså springer væk fra
det projekt eller den forsker, man redigerer i, når man godkender en ændring.
Hvis man fx skal tilføje fire forskere til et nyoprettet projekt, skal man fremsøge projektet fire gange i
processen.
• Jeg har næsten ikke brugt det.
• Det fungerer meget godt, når man har lært det at kende. Jeg kunne dog godt ønske mig, at det er
muligt at lave en kombination af udtræk på projekter og brugere, så man kan se i udtræksexcelark,
hvilke brugere, der er tilknyttet hvilket projekt. Dette er et stort ønske.
• Er først lige kommet på
• Ikke brugt nok
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Ved ikke, først oprettet for nyligt
jeg bruger ikke fse-boa
indtil videre kun lidt erfaring
Har kun lige kigget på det. brugerfladen virker ikke superintuitiv, men med lidt øvelse skal man nok få
det til at spille - i hvert fald bedre end at bestille pr. mail
Jeg mener i.ø. ikke at have adgang til det mest relevante endnu
Jeg har ikke brugt det særlig meget, da det er et projekt, som stort set er afsluttet
Jeg ved ikke
Det er et velgennemtænkt brugersystem med fin brugerflade med behov for enkelte brugervenlige
tilpasninger (burde kunne benytte 'pile' foruden at scrolle; burde kunne formindske brugerfladen så
det meste kan ses på skærmen uden at skulle scrolle så meget).
Mangel: Dog mangler FSE-BOA at kunne producerer/udsende de underskrevne aftaler dvs.
Brugeraftale og Tilknytningsaftale eller alternativt et (nyt) dokument underskrevet af DST, der
bekræfter autorisation, tilknytningsaftale eller brugeraftale.
Som forskningsinstitution, der søger eksterne bevillinger, og hvor bevillingsgivere kræver
dokumentation for, at forskningen foregår under GDPR- compliant rammer og vilkår, har vi i stigende
grad behov for at sende dokumentation for tilknytningen til DST's forskerordning.
FSE-BOA er en stor forbedring! Man kunne ønske en event log, så man kan se, hvad der sker mellem
to perioder, og hvem der har foretaget ændringerne
Det er professionelt, men UI er oldnordisk
Har ikke brugt FSE-BOA endnu
Ved ikke hvad det er
Jeg er først lige blevet koblet på FSE-BOA, så jeg har ikke brugt det endnu.
Det er rart at have fået et overblik over projekter og adgange.
Ingen erfaring med dette
Jeg har kun brugt FSE-BOA i forbindelse med, at jeg har registreret mig
Har næsten ikke brugt funktionerne
Har ikke brugt det ret meget
Det er nyt tiltag som man lige skal lære at kende.
Jeg har endnu ikke anvendt FSE_BOA da jeg først lige er blevet bruger
Det er svært at orientere sig, men jeg tænker, at det er et spørgsmål om tilvænning.
En forklaring af hvad ikonerne betyder ville være godt.
Og: jeg har som administrator været inde og slette brugere. Så jeg sorterer på navn eller ident, finder
den jeg skal slette, sletter, og så bliver min sortering ophævet. Lidt træls når man er i gang med en
større oprydning. Kan man indstille det til at huske sidste sortering?
Som blind er FSE-BOA ikke supertilgængeligt. Det virker kun med Edge og ikke Google Chrome. Det
kan være lidt svært at finde ud af, præcis hvor du skal ind for at udføre relevante handlinger.
Jeg har kun prøvet det en enkelt gang da vores institution ikke er flyttet over på det - men kun en
institution som jeg har adgang til projektdata gennem.
Det er et forholdsvist nyt redskab.
Giver fint oversigt, som jeg ikke havde tidligere på den måde.
Fejlmeddelelserne er forvirrende og peger på at noget helt andet er galt, end det der egentlige er
problemet.
Flere udtræksmuligheder
Jeg har endnu ikke brugt det så meget, kan godt være, at jeg vil opleve det som mere brugervenligt,
når jeg kommer mere igang med at bruge det (har primært brugt det til at tjekke ting - f.eks. om en
nyansat bruger er blevet overført til os)
Vi fik jo ikke noget kursus pga. corona, og det tog da lidt tid at finde rundt og gennemskue hvad der
foregår hvor - men efter at have fundet rundt til de rigtige faner virker det meget ok.
Jeg har ikke brugt den endnu
Lige bortset fra at man ryger til et andet niveau, når man har lavet en ændring, så er det et
kæmpeskridt fremad, at man kan klare så mange ting selv.
Jeg har endnu ikke særlig meget erfaring med FSE-BOA
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• Ved ikke
• For lidt erfaring med systemet for at kunne svare
• Jeg synes at FSE-BOA er rigtig fint, men jeg kunne godt ønske mig at jeg fx kunne 'slette' personer selv,
som ikke længere er en del af projektet.

TEMA: NYE TILTAG
6.1 Uddybning af mikrodata.
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Banker, surveys
Egne data fra bl.a. banker, makroøkonomiske tidsserier
SDS + eksterne registre
Data fra Sundhedsdatastyrelsen, egne indsamlede data
Vores egen data vi får uploadet
Udtræk fra kommunale fagsystemer med ekstra oplysninger end hvad der kan leveres af
forskningsservice
Det er ofte at registerdata skal klistre på data fra kliniske studier.
Spørgeskemadata
Egne interne data
Forskellige andre datakilder
SU-data, data fra rigsarkivet
Selvberegnet geodata
TBST leverer adressenøgler vedrørende udsatte boligområder og hele den almene sektor
Eksterne datasæt
Spørgeskema, biologiske prøver, tests (fysiske og kognitive)
Data, vi selv indsamler
Data fra spørgeskemaundersøgelser
Egne data og data fra STIL
Svar på blodprøver
Sundhedsregistre og spørgeskema
Typisk survey data med CVR-nummer
Egen studiepopulation
Spørgeskema
Eksterne registre
Surveydata
Data fra Sundhedsdatastyrelsen eller andre databaser
Surveydata
Revisorregisteret; Toplederinformation; Regnskabsdata (Experian); Konkursdata
Fra egne studier
Resultater fra spørgeskemaer og interventionsstudier
Bedre Sundhed i Generationer
Egne indsamlede data
Har selv søgt data fra en database som er blevet lagt ind på det projekt jeg arbejder med
Adresser fra SDS, diverse oplysninger på adresse niveau, kohorte data
Surveydata
Har anvendt flere forskellige
STIL
Sessionsregisteret
Fx transfusions- og bloddonationsdata, børnepasningsdata
Indsamlede data og data fra sundhedsdatastyrelsen
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DBCG, DDA
Fra diverse ministerier mv.
Data fra sundhedsdatastyrelsen
Andre sundhedsregistre
Kommunale data
Uploadede datasæt fra surveys
En specialfremstillet variabel fra et fagkontor og surveydata
Diverse fra Sundhedsdatastyrelsen
Survey
Reduceret pris, resource bank - hvis dit spørgsmål er XX bruges oftest: xyz registre
Data fra Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for IT og Læring, data fra kommuner
Sundhedsdata i bred forstand
Spørgeskemaer + data fra kommunale databaser
Registerdata fra Sundhedsdatastyrelsen
Forskellige registre fra fx Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddeldata, data fra omkostningsdatabasen, data fra de kliniske kvalitetsdatabaser
Eksterne data
Egne undersøgelsesdata
VIVE
Eksterne kohorte og miljøeksponering
Egne områder og personafgrænsninger
Genetiske data
Lægemiddeldata
Cancerregistret, LPR
Receptdata (tidligere), DBCG (Danish Breast Cancer Group)
Egne undersøgelser
Kommunalt data, både survey data og administrativt data
Kohorten ETFOL
Forskelligt
ORBIS fra OECD, egne surveys og dataregistre
Regnskab
LMDB
Særdata fra andre statistik-producenter
Egne data samt data videregivet fra andre
Fra sds, star, survey ting, etc.
De nationale tests fra folkeskolen
Egne data i nogle af projekterne
Surveydata
F.eks. data fra befolkningsundersøgelser
Håndindsamlede data
Egne kliniske data
Tidsanvendelsesdata fra tidsundersøgelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed
Data fra Erhvervsstyrelsen, Experian, surveys
Data fra kohortestudier
SDCCs egne samt samarbejdspartneres
Fra forskellige kilder, fx STIL osv.
Institutionens egne indsamlede data
indsamlet data
Medicin
SHARE og eksterne luftforureningsdata
Data fra STIL
Egne data
Egne produktionsdata
126

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lægemiddelstyrelsen
Surveydata
Dataudtræk fra KRL + surveys
Data fra regionale databaser og fra specifikke forskningsprojekter
Data fra RKKP og egne survey data
Syrveydata
Data fra SSI
Egne/eksterne data
Egne
Dem fra sundhedsdatastyrelsen
Eksterne studiedata til kobling med registerdata
F.eks. Blodprøvesvar, data fra andre registre
Biometriske data indsamlet ifm. obduktion
Egne laboratorie målinger
Vi kommer med egne data fra journalgennemgang, der blevet lagt op på forskermaskinen
Yderregisteret
Egne data
Survey data
Aggregerede genetiske data, data fra spørgeskemaer og andre nationale forskningsdatabaser
Experian, SKAT
Eksterne data fra kliniske uns.
SCB
Surveydata
Andre databaser
Sprogdata
Fx udlandske registre
Sundhedsdata
STIL, og andre
Eksterne data
Jeg har data liggende fra forskellige kohorter
SP
Sundhedsdata
Laboratorie data
Kliniske data
Gældsoplysninger fra SKAT
Egne surveys vi får uploadet og sammenkørt med registre
LPR, MFR, LMDB, IVF, PSYK
Kommer an på projektet
Spørgeskema og testdata
Arbejdsulykker
Data fra RKKP
DAP (dansk apopleksi register)
Klinisk indsamlede data, data fra RKKP databaser
Instituttet benytter en lang række mikrodata fra andre dataejere
Interviewdata
Egen kohorte
Leveret af eksterne samarbejdspartnere
Spørgeskemadata
Data fra STAR
Survey data
Information om ejerskabrelationer mellem personer og virksomheder
Data fra registre jeg selv har bedt om upload af
Sundhedsdatastyrelsens data, Lægemiddel, indsamlet data
127

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Survey-data
Data fra Sundhedsdatastyrelsen
Patientklagesager
Surveydata
Kontaktdata fra driftregistre
Data fra nationale test (STIL), DANBIO, receptdatabasen
Survey data
Tidligere generede resultat filer
DBDS
ATP og spørgeskemadata
Projektdata
Bla. fra sundhedsdatastyrelsen
Laboratorie data
Survey-data
Egne indsendte fra tidligere projekt - men flere blev frasorteret for at det blev lovligt
Data fra de kliniske kvalitetsdatabaser
Survey
Elevlister på institutionsnr.
LMDB
Sundhedsdatastyrelsen og Rigsarkivet
Udledningsdata fra EU
Danskundervisningsdatabasen
Eget indsamlet data
Fra andet register
Bevillingsdata på individniveau
Lægemiddelregisteret, diverse eksterne data (blodprøvesvar, spørgeskemaundersøgelser,
helbredsundersøgelser m.v.)
Sundhedsdata styrelsen
Kliniske data
Cancerreg, patologi, egne data.
Vores egen indsamlet data
RKKP data, lægemiddeldatabasen
Vi får selv lagt egne data op
Lægemiddeldatabasen
SDS
Laboratorie data
Data fra Det danske vaccinationsregister og CPR registret
Data vi selv indhenter fra projektdeltagere
LMDB
Data fra et kvalitetssikringsprojekt
Egne
RKKP
Skolefravær, egne surveydata.
Sundhedsdatastyrelsen, vitalstatus og migrationsstatus
Data fra SDS og dansk brystkræft database
Data fra Sundhedsdatastyrelsen og egne "eksterne" data
Fra SDS og med tiden også fra egen database
Data fra en befolkningsundersøgelse
Bl.a. Labka og data fra RKKP, samt egne spørgeskemaundersøgelser
Publication and patent data
Egne survey data
Data fra vores egne spørgeskemaundersøgelser
Data fra spørgeskemaer, som vi selv får lagt op på DST
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Dream og selvindsamlet
Data fra registre uden for DST + journaldata
Fra kommuner og ministerier
Surveys
Surveydata, data fra STIL og LMDB
Surveys
STIL, DREAM. sundhedsdata
Surveydata og rigspolitiets kriminalitetsdata
Fra SDS, STIL, eksterne data som er selvindsamlede eller fra kommuner
Data fra sundhedsdatastyrelsen
Data fra Sundhedssdatastyrelsen og data indsamlet af projekter mv.
Sundhedsdata
Spørgeskemadata
Surveys, sessionsdata, nationale testdata
Data fra surveys som bliver lagt ind på DSTs servere
Fra kliniske databaser
Data om nationale test fra STIL
Data fra omkring lægemidler, laboratoriesvar, kliniske databaser, børneundersøgelser mm
Egne data og data fra Sundhedsdatastyrelsen
Egne kliniske data
Sundheds- og misbrugsdata
Spørgeskemaer, udtræk fra Sundhedsdatastyrelsen, regionerne mv.
Kørekortdata, transportvaneundersøgelsen, div. enqueter
Egne data og data fra SDS.
Survey data, ESS EVS
Afstand til nærmeste station
Valgdeltagelse
Vores egne data uploades
Data fra fx Skatteforvaltningen samt surveydata, som vi selv indsamler
Eksterne data
Mange forskellige datasæt, fx surveys
LPR3, overvågningdata Covid-19, Cancerregisteret
Snart forældre spørgeskemaer
Kommunale om daginst.
Ex data fra styrelsen for it og læring
Sikker server på Syddansk Universitet
Forskellige surveys eller eksterne registre, oftest fra Sundhedsdatastyrelsen (fx SIB og NAB)
Spørgeskemadata
Eksterne datasæt. Heriblandt eget indsamlet data fra spørgeskemaundersøgelser.
Sundhedsdatastyrelsens data, egen indsamlede data
Uddannelses og sundhedsdata og andet
Eksterne data såsom survey og populationer fra behandlingssystemet
Bla. dusas
Spørgeskemadata, konstruerede data (JEMs)
Spørgeskemaer og sundhedsdata
Patologiregisteret, cancerregisteret, lægemiddelregisteret, IVF-registeret
Forskellige eksterne datasæt
Fx Trivselsdata fra uddannelsesinstitutioner, surveysvar
Surveys og lign.
Data fra SDS og fra kliniske studier
Data fra SDS
Surveydata
Uploader virksomhedsrelevante data også
129

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VETSTAT veterinære udskrivninger af antibiotika
Kohortedata
Surveys eller longitudiinelle studier
Administrative data fra virksomheder f.eks. i form af sygefravær el. lign
Register fra Region H, register fra Norden
SDS
Har anvendt udenlandske (nordiske) registerdata samt data fra Sundhedsdatastyrelsen
Data fra styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
Alle mulige, SDS, Pensionskasser, Surveys,...
DBCG
En lang række eksterne data
Afhængigt af projekt
Sundhedsdatastyrelsen
Diverse
NFA spørgeskemadata
Resultater af eksperimenter, eksterne administrerede data
Eksterne data fx fra surveys vi selv indsamler eller data fra Styrelse
Spørgeskema-surveys
Fx. fra STIL
Egne data, som er produceret i vores organisation
Spørgeskema
LMDB data
Har ikke lyst til at svare af hensyn til anonymitet af besvarelsen
Data fra styrelser og data fra SDS
Egne surveys uploaded og sammenkædet med registre
Diverse data vi selv indsender
Psykiatri register
Kommunale journaldata, surveydata
Surveydata, data fra SDS, andre eksterne registre
LMDB, Autorisationsregister, yderregister, special-registre fra sundhedsstyrelsen
Surveys, uddannelsesdata fra STIL, kriminalitetsdata fra politiet
Sundhedsprofiler, dream, medicin
Eksterne data
Surveys, eksperimenter, andre data på cprniveau
Data fra off.institutioner og spørgeskemaundersøgelser
Administrative data oplæst til forskerservice
Udtræk fra institutioner og styrelser
SKAT plus mange andre
RKKP
Forskellige kilder
F.eks. surveydata fra egne surveys
Surveydata
Egne indsamlede data, eksterne udtræk fra SDS eller fra Region/kommune /andre forskere
Egne data der uploades
Ja fx fra RKKP og egne uploadede data
Eksterne data
Sundhedsdatastyrelsens og egne, indsamlede data
(på hostet server), tvangs registret, recepter og genetiske scorer
Fra SDS
Surveydata
Forskellige studier med forskellige mikrodata
Masser af surveys, data fra SDS, STIL og STUK.
Alle mulige eksterne data - eks egen indsamlede survey data og data fra ministerier
130

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egne data
Egne data fra spørgeskemaundersøgelser
Ofte data fra styrelser, ministerier eller andre aktører
Surveydata
Egne kohorter og data fra SDS
Medicinsk fødselsregister, LPR (specielle variable)
Fra STIL og surveys
Survey
Eksterne data, Nationale Test
Fx Danskuddannelse, Nationale tests, fraværsdata
Surveys
Fx fra STIL
En del andre mikrodata
DREAM
Fra STIL, Sundhedsdatastyrelsen, indsamlet fra kommuner mv.
Data fra Sundhedsdatastyrelsen
Kørekortregister, kommunale data
Typisk data fra registre/andre populationer udenfor forksningsservice
Forskellige
Diverse
Sundhedsdata og andre
Fra STIL, fra erhvervsskoler
Surveydata
F.eks. spørgeskemadata, data fra SDS
Spørgeskema, laboratoriedata
Særligt data fra STIL og surveys vi selv indsamler
Fx survey
Britiske survey data
Flere forskellige
Talrige datasæt

6.2 Uddybning vedr. behov for at få koblet data med statistikregistrene, som ikke kunne leveres af
Forskningsservice
• I flere projekter, er det nødvendigt at berige de ellers omfattende registre med anden information på
virksomheder eller personer. fx. ved eksterne surveys.
• Der var vel nogle registre der ikke var tilgængelige. F.eks. register om almen praksis.
• Ja ved omlægning af adresser fra kom, opgikom bopikom til adresse-id
• Vores forskning kobler svar på blodprøver med Landspatientregistret og andre relevante registre for
fx at undersøge sygdom og dødelighed i forbindelse med biokemiske forstyrrelser
• Ofte et stort behov for at kunne berige registre. Det fungerer fint
• Jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Hvad er statistikregistrene? Vi har tit koblet data på DST med data
fra andre registre eller databaser, som er blevet lagt op på DST.
• Det var mine egne, så det kan man jo ikke forvente
• Ja - adresser fra DST var ikke helt så komplette som adresser fra SDS
• Lægemiddeldata, men det er ikke DST's skyld (men derimod lovgivningen)
• Jeg har oplevet af de er blevet afidentificeret forkert så koblingen er blevet forkert
• jeg ved ikke hvad statistikregistrene er
• Jeg forstår ikke spørgsmålet. Jeg har fået koblet data fra DST med data andre steder fra, det virkede
fint.
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• Det er helt grundlæggende nødvendigt for forskningen at koble data registerdata med eksterne data!
Vi har mange eksterne data, og alt kan kobles til registerdata, hvis der foreligger en godkendt
indstilling og det eksterne data indeholder fx. cpr.nr, firma_id (cvrnr) eller andet, der benyttes til
koblingen. Det tilbydes desuden mod betaling navne -eller adresse matching hvis fx. cpr.nr ikke
findes, men navn og adresse gør. Det er kun, hvis det eksterne data ikke indeholder noget af
ovenstående, at det ikke kan lade sige gøre, men det har næppe noget FSE at gøre, men
dataejer/udbyder
• Vi har haft nogle problemer med survey data (DSLY) fra rigsarkivet og kobling til registrene
• Har fået koblet et datasæt vedr. ejerskab mellem personer og virksomheder sammen med
statistikregistre, herunder FIRM
• Har aldrig prøvet.
• Patient/hospital registry, drug/prescription registry
• Det danske vaccinationsregister
• Vi har indsamle data fra et klinisk lodtrækningsforsøg med 1245 deltagere og havde dataindsamlet
selv
• Ja - hvis der menes eksterne data
• Det fungerer rigtig godt
• Data fra rigspolitiet
• Hvad menes med "statistikregistrene”?
• Eksterne data fra Fx Skatteforvaltningen samt survey data, som vi selv indsamler
• Mange forskellige datasæt, fx varmeforbrug, og data om solcelleanlæg.
• Ja, men så har nogen andre jo leveret dem - er det ikke helt standard?
• Men jeg har haft problemer fordi jeg ikke kunne få data ud fra DST
• Fra sundhedsdatastyrrelsen og egne spørgeskema. Det er gået meget fint
• Klinisk kohorte og lignende.
• Sikkert men jeg forstår ikke spørgsmålet
• Data fra SSI
• Jeg forstår ikke hvad I mener med statistikregistrene.
• Lægemiddeldata og laboratoriedata fra Sundhedsdatastyrelsen
• Forstår ikke spørgsmålet
• Børnepasningsregister
• Psykiatriregister går tilbage til 1969
• Stort behov
• Forstår ikke spørgsmålet - er det registerdata som ikke leveres af DST der menes, eller mikrodata som
ikke leveres af DST?
• Det har vi jævnligt brug for - både populationer og data. Det fungerer fint.
• Lægemiddeldata, men det har forskningservice hjulpet med at få adgang til
• Fra SDS (sygesikringsregister, medicin data)
• Det fungerer efterhånden fint med kontakt mellem DST og de normale eksterne dataleverandører.
• Savner variablen "status" og "status-dato" fra CPR-registreret, da jeg ikke kan få info om 'forsvundet'
fra de variable DSt stiller til rådighed
• Spørgeskemadata
• Spørgsmål uklart
• Jeg gentager min pointe. Det virker rigtig fint med upload system, men det er ikke nok blot at skrive
inde i kommentarfeltet. Der skal også en mail afsted før 'der sker noget'. Det er dog blevet ret dyrt.
• Hvad er "statistikregistrene"?

6.3 Uddybning vedr. oplevelse af behov for datatyper, der ikke kunne håndteres af
Forskningsservice?
• Vores forskning kobler svar på blodprøver med Landspatientregistret og andre relevante registre for
fx at undersøge sygdom og dødelighed i forbindelse med biokemiske forstyrrelser
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• Alle data er interessante - det kunne være data scrapet fra SoMe, eller datakilder fra Eurostat til
direkte europæiske sammenligninger, koblinger med patentdata, salgsdata, materiale egenskaber...
Der er sådan set ingen grænser.
• Jeg arbejder meget med geografiske analyser og det kan ikke lade sig gøre at udføre disse på
adresseniveau på DST, hvilket er en begrænsning.
• Pooling er nordiske data meget problematisk på DST, pga. krav om at den danske forsker skal være
dataansvarlig på alt. Ville hjælpe meget med mulighed for fælles dataansvar.
• Store methyleringsdata sæt og miljødatasæt hvor vi har svært ved at koble alt sammen
• Ja, tekst felter fordi de ikke kan pseudonymiseres. Det er ok, men påfaldende hvordan
personhenførbarhed håndteres i regional data fx med journaldata og så data, der bliver behandlet
hos DST.
• Til dels. Mikrobiomdata, som dog kan relateres til personer. Data kan dog kun analyseres i R og skal
helst leveres i et format som I ikke understøtter. Det gør det altså ret besværligt at jeg skal bruge lang
tid på at skille data ad og derefter understrege at det godt nok kan indlæses i SAS når det skal
kontrolleres, men at det under ingen omstændigheder må lægges ind som det ser ud efter
indlæsning. SAS ødelægger den type fil (et phylogenetisk træ), så jeg skal bruge det som .csv-fil, eller
allerbedst, som .rmd-fil. Det kan jeg så forstå at I ikke må. Imidlertid tror jeg mere det handler om
konservatisme i hvordan filer skal kontrolleres end om at jeres medarbejdere ikke ville kunne
kontrollere i R. Så den service måtte I gerne tilbyde, det ville spare mig - og givetvis en del andre - for
en del tid! Tror også kun der kommer mere af den type projekter.
• Transportmidler med offentlig transport
• Jeg vil gerne lægge genetik data ind, men ved ikke om det kan håndteres størrelsesmæssigt
• Input-output tabeller på det fineste brancheniveau (med flest brancher).
• Fritekstdata ang. mutationer. Nogle er disse mutationer findes ex blandt kun 1-2 personer i hele DK,
og er derfor mirkodata, og har derfor ikke kunnet blive uploadet.
• Ikke endnu....
• Upload af lokal kodebase. Man kan til nøds konvertere tekstkoden til et dataformat før upload, men
man risikerer kvalitetstab.
• Data fra kommunerne, herunder data fra kommunernes EOJ
• I må gerne have bedre support for datafiler fra R.
• Partivalg, geografisk information om individ.
• Transaktionsdata fra en bank, egne survey data, registerdata fra Skatteforvaltningen
• Men jeg kunne sagtens finde på en masse interessante projekter med fx biologisk data
• Eller mere visualisering, der er ret strikse og uklare regler om, hvad man må og ikke må ift. nyere
metoder som fx sekvensanalyse.
• Tekst ifm. et spørgeskema
• Tekstfelter
• Surveys med åbne svarkategorier
• Mere opdaterede data
• "Ster" filer i Stata.
• Det er lykkedes gennem dialog med FSE
• Nogen har behov for adressevask, og det går som oftest i kage for dem, så personer, man ved bor i et
bestemt område, ikke kan findes i registrene. Det er noget rod.
• Vi ville gerne matche rå AKU-data til registerdata. dette måtte vi ikke fordi de rå AKU var fritekst. Efter
rensning af fritekst, lavede vi 20.000 keywords, men dette var stadig fritekst og måtte ikke overføres.
• Genetiske data fungerer dårligt i DST regi
Geografiske data er næsten automatisk mikrodata og kan ikke håndteres
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6.4 Uddybninger af behov for at koble data fra Forskningsservice med datasæt, der er for store til,
at de kan analyseres i Forskningsservice.
• Nej, men jeg oplever at det er meget besværligt og tidskrævende at uploade vores egen data til
forskningsservice, idet datasættet er så stort at vi må dele det op i mange små bidder, som vi
uploader enkeltvis. Det ville lette det meget, hvis vi kunne uploade det fulde datasæt.
• Jeg har arbejdet med datasæt på DST, som har været svære at analysere pga. mangel på diskplads,
når man fx skal sortere data eller lignende. Vi har derfor været nødt til at køre det i weekenderne eller
prøve at "ramme" en server på et godt tidspunkt nogle gange, for at komme i mål med analyserne.
• Det lyder som noget der bare skal splittes eller gentænkes.
• Grænsen for hvad hardware kan håndtere kommer dog støt tættere.
• Relaterer sig til den manglende kapacitet på serverne
• Jeg kender ikke grænsen, men vil gerne lægge genetik data ind
• DST-servere er enormt langsomme for store datasæt
• Vi har flere hostede servere, og har i de tilfælde (fx. bankdata) investeret i tilstrækkelige store
maskiner.
• Ikke endnu...
• Genetiske data
• Vi har vores egne servere, og der har vi tilkøbt kapacitet, når der har været behov
• Men det kan gå uendeligt langsomt
• Men det vil ske i fremtiden
• Dvs. det var på kanten. Men vi fandt en løsning. DST var meget hjælpsomme, men meget dyre og
meget langsomme...
• Men vi har også vores egen store server på forskerservice
• Genetiske information, men det lykkedes jo til sidst, men det er spørgsmål nu hvor hurtig den kan
analyseres på servere, især Windows environment
• Vi har dimensioneret dem inden kobling
• Hvis et eksternt datasæt er for stort, udtrækkes et afgrænset analyse-datasæt til det specifikke
projekt.
• Genetiske data - flyttet til Computerome

6.4.1 Uddybninger vedr. tilstrækkeligheden af beregningskapaciteten på forskerserverne
• Ja, men det skyldes primært dårlig adfærd ved andre brugere, eller meget udspekuleret adfærd, der
gør at andre overtager det hele. Det sker jævnligt.
• Her tænker jeg på DST forskerserverne, ikke vores hostede servere.
• Jeg har oplevet at analyseprocesserne kørte langsomt eller gik i stå, fordi der var for lidt kapacitet. Jeg
har dog ikke oplevet det for nylig.
• Specielt R servere på FSE kan være fyldt. Efter genstart mandag morgen er de meget bedre.
• Snarere lagerkapaciteten i SAS. Få gange
• Ved vores store datasæt kan det nogle gange tage mange timer at regne igennem, men det er OK. Vi
får først programmerne til at virke på små udsnit af sættene, inden vi regner på det hele.
• Får jævnligt fejlmeddelelsen "Insufficient memory" i SAS.
• Vi har vores egen, så begrænsninger er vores budget
• Jeg arbejder med nationale data. Flere analyser (især i R) kan ikke køres på fuldt datasæt.
• Eller også var det SPSS. Jeg skulle slås med noget SSSY-data, så jeg skrev noget kode, testede det,
satte det til at køre og gik på ferie.
• At the same time, it is a server owned by SDU, so not DST's fault.
• Programmer tager lang tid at køre.
• En bruger havde lagt maskinen ned
• DREAM kan godt tage et par timer at åbne
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• Benytter hostet server
• I registerforskningsøjemed er der afgjort for lidt beregningskraft. Det virker oveni købet også som,
der er uhensigtsmæssig allokering af ressourcer mellem brugerne.
• Nogle beregninger kan tage lang tid (en nat) men med lidt planlægning går det;-)
• Der er ofte problemer med at danne store grafer / billedfiler igennem SAS
• når man arbejder med månedligt panel data kommer man hurtigt tæt på grænsen for hvad serveren
kan klare
• Det plejer at køre ok, selv om nogle processer er tunge. Jeg tror 9/10 tilfælde handler om, at koden er
ineffektiv ift. ramforbrug og derfor skal gentænkes. Det er nemt bare at skrive et ineffektivt script
som belaster ram unødigt, men lidt sværere at komme frem til en effektivt løsning uden unødig ram
forbrug.
• Multiple imputation på store datasæt med mange variabler har tidl. ikke kunnet lade sig gøre
• Jeg er usikker på, hvad der menes med beregningskapacitet.
Jeg finder dog ofte, at der kunne være behov for større processorkraft.• Samling af de årsbaserede SAS-filer til større datasæt tager jo evigheder
• Jeg har prøvet hvor to andre brugere brugte stort set al kapaciteten (men ikke tit det sker).
• Der har været analyser, som har kørt så langsomme, at det skulle times med den ugentlige genstart
på serveren for at få dem kørt igennem i et hug.
• Det er ikke muligt at lave neurale netværk med den nuværende computerkraft. Og da det heller ikke
er muligt at få data til AAU's servere (som har regnekraften), er jeg begrænset til almindelig statistik,
som almindeligvis også går langsomt. Så ja der mangler regnekraft.
• Nej, men har hørt andre snakke om det
• Nogle gange er forbindelsen langsom, men jeg går ikke ud fra at det er beregningskapaciteten, der er
udfordret, da det ikke har været voldsomme beregninger.
• Få gange er hukommelsesloftet nået ifm. store statistiske modeller.
• det kan gå langsomt, men det har ikke været umuligt
• Der er markante forskelle på hvor hurtigt en datakørsel foregår, afhængigt af hvornår på døgnet man
sætter den i gang.
• Egne hostede servere
• Jeg har oplevet at diskene hvor work mapperne hvor bla SAS klienterne opbevarer deres midlertidige
filer bliver fyldt og hermed kan SAS programmet ikke færdigafvikles.
• sometimes the server runs out of memory
• Jeg trækker data fx. i lægemiddelregisteret og her kan der ofte gå 30 minutter fra jeg submitter et
statement i SAS til jeg har fået "svar" fra serveren.
• Har haft optaget alt plads på stata serveren i forbindelse med visse analyser.
• ofte. fx ved analyser på datasæt hvor der er kørt multiple imputationer. jeg synes at når det tager
mere end 2-3 dage må man sige at beregningskapaciteten ikke er tilstrækkelig.
• Især modelanalyser, der involverer bootstrapping eller multiple imputation, tager mange timer at
gennemføre (hvilket er forståeligt - det er meget intensiv behandling). Men vi finder ud af, at vi
undertiden må begrænse analysemulighederne på grund af dette.
• Quite frequently single users take up close to all of the computing power of the server I work on for
several days. This should not be possible.
• Nej, men jeg synes det er irriterende at kørsler afbrydes i weekenden
• Ved ikke om det er generelt ift. Stata, men nogle gange skal jeg samle (ret enorme) datasæt, og nogle
gange kan serverne godt klare det, andre gange kan det ikke.
(senest lmdb data fra 1996 til 2019, hvor stata brokkede sig over at den ikke måtte få nok
hukommelse)
• I thought so at one point, but that was just bad programming from my side.
• Jeg ved ikke hvad beregningskapaciteten er?
• Langsommelig
• Det tager ualmindeligt lang tid for mig at lave multiple imputationer og udføre regressionsanalyser. I
hvert fald forstår mine vejledere ikke, at det har taget så lang tid, så det virker til, at det går
langsommere end det plejer.
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Måske det har kørt langsomt af og til. vi mangler dog bites til et fremtidigt AI projekt
Jeg har oplevet, at det kan gå meget langsomt.
Har egen servere ved dst
Tidligere har dette været et problem
The capacity of the servers is sufficient but they are a little bit slow. It works but takes a lot of time.
Vi er mange brugere og det har ofte betydning for store beregninger.
Manglende diskplads i work-biblioteket i SAS
Nogle gange, hvis vi er mange på den samme server, der kører store processer samtidig kan
hastigheden være kraftigt nedsat.
det har været skidt en gang, men pt er det rigtigt fint
det var på en ekstern server som blev opgraderet af projektdatabasen
Bruger hosted server, så det er ikke relevant at svare på
Det er typisk hvis jeg eller en anden har sat noget kode over der kører 'galt'. Hvis det er rigtig slemt,
kan man ikke engang komme ind og slå sit program ned
Ikke længere, det skete for 10 år siden
I vores seneste data mining projekt tog kørsel af programmerne (SAS) 2-3 eller flere dage (ca. 1 mill.
personer). Den samlede tid for kørsel af programmerne var mere end 20 dage (tilrettelagt så de ikke
forstyrres af server-genstart). Desuden opleves af og til at det går meget langsomt, måske på grund af
spidsbelastning med mange brugere.
På enkelte projekter, hvor vi arbejdede med meget store datasæt
Kører på egne servere
Bruger hostet server
Vi har haft nogle problemer med konverteringer til andre formater (fx Stata)
Vi arbejder på hostet server. Den bliver langsom når der er for meget i gang samtidig/projekterne
bruger pladsen uhensigtsmæssigt.
Ja, LMDB datasæt tager sit meget lang tid at lave udtræk på. Det forlænger tiden, jeg bruger på at lave
udtræk.
Nu handler det kun om forsker maskinerne? Jeg bruger kun hostede servere
Har måtte opgive analyser pga. for lille beregningskapacitet/ekstrem lang beregningstid
Nogle gange er memory opbrugt eller CPU tiden meget langsom. Skyldes som regel mange brugere
eller uhensigtsmæssig programmering
Vi kører på egen server, da den var "for lille" købte vi en ny.
Ikke umuligt at gennemføre opgaverne, men til tider langsomt
Genetik
Systemet er gammeldags - og Windows er ikke optimalt

6.5 Forslag til forbedringer af Forskningsservice.
• Mere ensartet tilgang til fx tilbudsgivning og sagsbehandlingstider ønskeligt.
• Som angivet synes jeg godt at bestillingen af data kunne understøttes bedre - dels vejledningen ift.
definition af relevant population og implikationer af den valgte population, dels et bedre formaliseret
værktøj til bestilling af registre og variable, så det er mere overskueligt, hvad man bestiller.
• I må meget gerne klone Henrik Phillip Jørgensen i servicedesken. Der mangler helt klart ressourcer
der. Ligesom der stadig lader til at være flaskehalsproblemer og problemer med arbejdsdeling hos
kontaktpersonerne - i hvert fald vores. De faste opdateringer af projektdatabasen trækker fx altid ud
ift. aftalerne.
• Få dokumenteret de registre, hvor informationen er sparsom.
• Harmoniser variabeltyper og tal/bogstav konventioner på tværs af registre.
• At det bliver nemmere at flytte kode mellem projekter og at lægge kode op fra min egen computer til
projekter.
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• En bedre og mere gennemskuelig koordinering med Sundhedsdatastyrelsen, når data fra de to
institutioner skal indgå i samme projekt. Mit indtryk er, at der er (eller har været) noget forsinkelse på
datalevering pga. dette?
• Vi har nogle gange oplevet, at der ikke var tilstrækkelig hukommelse på vores projekt. Det resulterede
i, at når fx kodefiler blev gemt, så blev de gemt som blanke. Dette var ikke særlig smart
• Mere rimelig pris. Mere information om levering af data. Mindre travlhed.
• Mere kapacitet på R servere, oftere genstart
• Ansæt flere medarbejdere så de enkelte har bedre tid til deres opgaver.
Åbn op for at det igen er muligt at ringe direkte til kontaktpersonerne i forskningsservice (evt. inden
for bestemte telefontider). Der går meget spildtid med at sende e-mails frem og tilbage.
• Som tidligere nævnt opgradering til EG 8.2. Nemmere at gemme outputexcelfiler direkte fra EG uden
brug af ODS.
• Ansættelse af medarbejdere, der selv har arbejdet med data i enten DST eller andre steder
• Hurtigere forbindelse til DST, bedre dokumentation på hjemmesiden, lidt mere regnekraft, kortere
login procedurer, mindre bureaukrati ifm. nye projekter.
• Prisoverslagsberegner
SPSS labels syntaxfiler
Streamline sagsbehandlingsgangen til reduceret eller forudsigelig tid mellem ansøgning og levering
• Der kunne godt være hurtigere opdatering af data på projekterne.
• Prisen er meget høj
Ventetiden er ofte for lang
Der er af og til fejl i leveringerne
• Tag gerne udgangspunkt i det eksisterende projekt, hvis det drejer sig om en opdatering, i stedet for
at starte helt forfra. Det er både dyrt og spild af tid.
• Se mine kommentarer tidligere. Igen, mulighed for kombination af projekter og brugere via
exceludtræk i FSE_BOA. Det ville være en stor hjælp.
• 1. Fortsæt med at samle (årsopdelte) registre i hele databaser, så man ikke møjsommeligt skal til som
bruger at lægge det hele sammen
2. virtualiser meget mere og sørg for at brug af diverse ressourcer: hardware, software osv. betragtes
og betales som services, som på et øjeblik kan tilvejebringes
• Bedre integration mellem dokumentationen i Forskningsservice og dokumentationen i regi af DST
fagkontorer. Altså således, at det var tydeligt hvordan de to hang sammen og hvor man kunne læse
mere om variablene / datakonstruktionen i registret.
Klarhed over, hvornår et spørgsmål om manglende/uklar dokumentation skal stilles til FSE eller
fagkontor, jf. ovenfor.
• Bedre tilgængelighed af variabelbeskrivelser inde på serveren - evt. en kopi af dokumentation af data
som hjemmeside/html eller .csv fil da dette fx ville hjælpe copy-paste af en beskrivelse til brug i "R".
• Mere eksakt dokumentation ift. dannelsen af registre
• Vi afventer at få BOA, så det forventer jeg mig en del af.
Jeg kunne ønske mig en generel opdatering og makeover på register- og variabeldokumentationen.
• Forbedre højkvalitetsdokumentation på DST TIMES-variable. Dvs. udvide til flere datasæt/-variable.
• Formidlingen i vejledninger og dokumentation. Det kunne måske være nyttigt at få nye forskere til at
gå dem igennem for at pege på steder, der kan være uklare.
• Flere formater på LPR-data ville være hjælpsomt. F.eks. sygehuskoder, afdelingskoder,
laboratoriekoder, diagnosekoder på engelsk mm.
• At deres arbejde dobbelt tjekkes inden det sendes ud til kunden
• Jeg vil helt klart anbefale at I arbejder med brugervenlighed og dokumentation. Det er en jungle at
finde rundt i registrene, der hele tiden ændrer navn og opgørelsesmetode osv. (hvilket jo ofte er gode
forbedringer), men da vi ofte vil arbejde med lange tidsperioder, kan det være utrolig svært at
gennemskue hvilke variable man har brug for inden man sidder med data i hænderne for at have en
komplet tidsserie og der er det jo for sent. Det er desuden svært at forstå sammenhængen mellem
dokumentationen i TIMES og de tekniske register/variabelnavne man skal bruge i dataansøgning.
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• Mere indblik i hvad en pris indeholder og automatisk info, når der ændres på vejledninger og når
formater og/eller opbygning i/af datasættene, der ligges på vores server, ændres.
• Flere medarbejdere
• Det er som om, DST generelt mangler et fokus på service i forhold til kunderne.
• Keep it up. Det går ret godt. Men slap af med timetakseringen. At bruge faste timetakster per
definition på opgaver som kan variere meget (upload af data) er klart et skråplan.
• Serverplads og diskleje bør følge de almindelige markedspriser og dermed blive billigere med tiden
• Udvid hvilke filtyper der kan leveres, så det bliver lettere at få andre typer data ind uden at ødelægge
dem.
• Noget jeg mener mangler (eller ikke kan finde) er dokumentation af enkelte registre som helhed - hvis
der ellers er særlige ting at tage hensyn til i det register. I visse registre er der en række regler, som
ikke fremgår af dokumentationen af individuelle variable. Det kunne også være en beskrivelse af
registret. Denne dokumentation kunne fremkomme når man klikker på et register på register- og
variabeloversigt siden.
Jeg mener dokumentationen for visse registervariable kan forbedres. Jeg til tider haft behov for at
ringe til DST for at høre hvordan værdisæt for visse variable defineres.
• En bedre datadokumentation ville være dejligt!
• Større R-servere
• Bedre dokumentation er det vigtigste for mig.
• Jeg har tilføjet dem undervejs i kommentarerne.
• Tilførsel af yderligere resurser til Forskerservice.
• Data i Databaser med index
• Standard udtrækspakker! I sundhedsforskning, skal man næsten altid bruge køn, alder, fødselsår og
dato for død/emigration. Kan vi ikke få nogen prædefinerede "standardpakker", som vi ved
indeholder de vigtigste ting og som har en fast pris.
Et udtræk fra landspatientregisteret skal næsten altid have både admin, diagnosekoder, OP-koder
osv. Der må være lignende eksempler fra andre forskningsfelter.
• Klarere dokumentation (f.eks. en kopi af kodefiler) om hvordan udtrækkende er lavet, da det kan
være svært at besvare detaljerede spørgsmål (fra f.eks. artikelreviewere) om hvordan udtrækket er
opstået.
• Jeg tror langt de fleste forskere er meget optaget af at overholde GDPR og udføre korrekt forskning.
På min institution har vi haft særdeles vanskelig ved at finde ud af hvordan tabeller kunne
eksporteres til fx en Excel fil og hjemsendes. Trods henvendelse kunne vi ikke få hjælp fra
forskerservice. Gennem andre forskere fra andre institutioner fandt vi ud af, at man skulle oprette et
Excel på EDIT serveren, som data derefter kunne eksporteres til. Vi vidste ikke, at vi kunne tilgå andre
servere end den vores data er på.
Jeg tror, andre er i samme situation, og måske der er andre relevante basisfunktioner.
Forslag: udlevering af en kort beskrivelse af hvad der er på de forskellige servere, som man kan
anvende, når man oprettes som bruger.
• Strict time frames for action. Now you have to wait for weeks to get some action done, e.g.
downloading own data to DST service.
• Mulighed for at regne på AAU's servere
• Mulighed for at bruge simpelt regneark som analyseredskab
• Bedre forbindelse til remote dst. Libre office i stedet for Excel på Stata serveren i stedet for kun i Edit
serveren.
• Måske en ekspert i nye datatyper, som kan hjælpe ved tvivlsspørgsmål. Især tekstdata er meget
besværligt at arbejde med i denne sammenhæng. Tekstdata kommer helt sikkert til at blive meget
vigtig i fremtiden, så forhåbentlig kan Forskningsservice gøre det muligt at bruge de data sammen
med registerdata.
• Det er dyrt, men endnu en opgradering af hardware, specielt på maskinerne, der driver "diverse"
servers.
• Mona, SCB
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• - bedre søgefunktion på forskningsservices hjemmeside, så det bliver nemmere at finde ud af, hvilke
registerdata, der eksisterer
- bedre dokumentation af, hvorvidt variable registreres 1. januar eller 31. december.
• Set med mine øjne spænder DST meget ben for internationale forskningsprojekter hvor data fra
andre lande skal overføres til og ligge på DST's servere. Det er mig komplet uforståeligt hvilket juridisk
argument der ligger til grund for at det SKAL være en dansk institution, som er dataansvarlig. Set med
forskningens øjne betyder det, at vi bliver uattraktive at arbejde sammen med eftersom vores
udenlandske samarbejdspartnere skal afgive deres dataejerskab og derudover på grund af de mange
stringente regler, når man arbejder på forskerservice, som eksempelvis hjemsendelse af data.
• Generelt:
Mere kapacitet dvs. flere ansatte til at dele kunderne mellem sig til gavn for den daglige drift, hvor
bl.a. de administrative krav jævnligt skærpes, og derved også skal kontrolleres.
Øget kapacitet til at FSE reelt ville kunne frigive ansatte til produktivitetsfremmende
udviklingsarbejder uden kunder mærker forringet servicetider, eller FSE reelt kunne yde feriedækning
særligt ved ferier afholdt uden for hovedsæsonen.
Kundebasen/antal projekter/antal aktive forskere har gennem årene været støt/stærkt stigende,
mens antallet at FSE-medarbejdere enten er stabilt eller svagt stigende. Det er fint med
produktivitetsstigninger men er grænsen nået?
• Meget gerne bedre dokumentation af registerdata - både eksisterende og udgåede registre. Her
menes også let tilgængelig dokumentation af enkelte variable og koblingen mellem variable i
udgåede registre og variable i nye registre, der erstatter dem. Der burde være én indgang til
dokumentation. Som det er nu ender jeg ofte med at Google eller bruge andre institutioners viden
og/eller hjemmesider
• Konkrete, skriftlige vejledning om rapportering af data ift. GDPR fx. om man må rapportere hvis
missing = 0 for en variabel, så det ikke afhænger af den enkelte kontaktperson. I forbindelse med
artikelskrivning har man brug for at kunne henvise til en konkret skrivelse, når man skal forklare
reviewere fra udlandet om datarestriktionerne på DST. Det har desværre ikke været muligt at skaffe
hidtil.
• Please provide better documentation of the data
• Blive bedre til at svare på henvendelse på mail
• Jeg ønsker mig et MEGET mere stabilt log in system.
Det er frustrerende at bruge tid på at forsøge igen og igen, og er afgjort noget jeg tager med i min
overvejelse om hvor jeg skal placere mine projekter. Hvis det er muligt, bliver det uden for dst,
desværre
• Hurtigere adgang til data. Mere direkte kommunikation. (jeg ved dårligt nok hvem min kontaktperson
er). I kunne jo være mere opsøgende, og fortælle mig som forsker hvad I kan hjælpe med, og hvilken
service I kan tilbyde (behandle mig som "kunden", ikke som "bruger/klient”)
• At der kan faktureres for halve timer
• Noget forklaring videoer, og noget advarsel omkring klassifikationer i de forskellige faglige områder
kunne også hjælpe
• Det er dagligt meget frustrerende, at der mangler mulighed at kunne ændre indstillinger for mus til
en venstrehåndsmus.
Der mangler support for Linux-brugere. Jeg kan ikke tilgå fællesserver fra en Linux-installation.
Brugerindstillinger for Stata forsvinder hver eneste uge. Jeg skal således hver mandag bruge tid på at
indstille baggrundsfarve, tekstfarve, farve for tal, osv. Selv om det er muligt i Stata at gemme
brugerindstillinger, er disse indstillinger slettet hver mandag.
Savner LaTeX-miljø under Python-servere.
• Større og hurtigere servere og flere "hjælpeprogrammer"
• * improving the documentation of data, variables and methodologies should be the highest priority.
* Some databases are extremely outdated - for example, the last year in the FIRE database is 2016
(!!!). If these data should be used for policy relevant research, updating has to speed up!
• Som ny forsker kan det være svært at overskue hvordan data i udtrækket er bygget op. Det ville være
godt med online support/ into eller online kursus
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• Der mangler programmer som Word og Excel, så man kan lave sine tabeller og små beregninger og
opsummeringer direkte på jeres servere og så hjemsende efterfølgende.
• Dokumentation i stil med Sundhedsdatastyrelsen
Giv bedre mulighed for at sende jeres data til Sundhedsdatastyrelsen.
Opbyg jeres data som registre. Det kræver meget datamanagement at samle alle jeres datasæt.
Mere data fra primærsektoren, eksempelvis hjemmesygepleje, som bør være komplet, detaljeret og
tilgængelig.
• Lad mig beholde mine quick access folders i file explorer, og få genveje til workdata og rawdata til at
virke.
• Optimering af adgang fra udlandet.
• Ensret den måde hvorpå data leveres, udvid det til .csv-format så alle programmer kan være med. Få
ensrettet variabelnavne tilbage i tid + tilhørende dokumentation. Gør variabellister til en fast del af
leverance af registre.
Essentielt set skulle alle projekter have leveret data på præcis samme måde, således at hvis man
arbejder på forskellige projekter samtidig, så ligner de hinanden. Jeg har ikke tænkt det til ende, men
noget i den retning virker som en intern opgradering af det nuværende system.
• Jeg synes det er superirriterende, at vinduet for fjernskrivebordet ikke kan strækkes over begge mine
PC-skærme på arbejdet.
• Opdatering af formater
• Mulighed for at kunne berige sin population med nye variable mere smidigt og billigere - fremfor at
man hver gang skal betale for minimum to timers arbejde.
• Flere og større servere
• Dokumentation, tilgængelighed af dokumentation.
• Mulighed for brug af eksterne kodebaser (upload af kode).
Office-program-pakken på EDIT burde ligge på alle de virtuelle maskiner (det er irriterende at skulle
logge ind og ud af f.eks. DIVERSE, for at lave mindre redigeringer af et output).
• Hurtigere ekspedition
Billigere registerudtræk
Merge tabeller så man rent faktisk modtager et datasæt som man kan lave statistik på (og ikke
behøver bruge en masse tid på at bygge sammen først)
• Åbenhed og tilgængelighed
• Give mulighed for at kopiere scripts/do-filer ind
• Analyserne kører generelt virkeligt langsomt på fse-serverne, selv relativt simple analyser. Det kunne
være rart om de kunne forløbe hurtigere, så der ikke var så meget ventetid.
• Jeg ved, at det nok er et stort arbejde, men jeg synes der er mange registrer hvori variablene enten
slet ikke er beskrevet eller er meget mangelfuldt beskrevet. Det er noget, som jeg virkelig godt kan
ønske bliver forbedret.
• Hold op med at sende mig mails :)
• At man kan få det direkte telefonnummer til ens sagsbehandler.
• Langt højere og nemmere tilgængeligt informationsniveau
• Open office på alle servere.
• Mere statistikdokumentation af ældre registre samt tydelig kobling mellem mikrodataregistre såsom
bef og offentliggjorte tabeller i statistikbanken såsom bef5.
• En ny vejledning om hvordan man kan tage ud sine analyseresultater
• Mere frihed på serveren. Jeg kan ikke installere software-pakker eller updatere statistikprogram. Jeg
ville også ønske, at jeg nemmere kunne importere og eksportere do-filer
• Jeg bruger både Stata og R, og det kan nogle gange være en smule besværligt, fordi jeg skal logge på
to forskellige servere. Men det går! Det er en stor fordel frem for Sundhedsdatastyrelsen, at jeg kan
logge på jeres Forskermaskine fra en hvilken som helst pc.
• Om ni kan uppdatera R software i servern
• Nemmere at logge ind
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• Mere gennemsigtighed med priser. Det ville være rart hvis der var en form for standardpriser
tilgængelig på hjemmesiden. Vi har været nødt til at søge ekstra midler til dataudtræk, da regningen
blev meget højere end forventet.
• Jeg er blevet bedt om at specificere populationsdannelsen i et bilag (sammen med oversigt over
ønskede registre og variable) til projektindstillingen. At dette er nødvendigt kunne med fordel gøres
tydeligere i vejledningen til udtræksbeskrivelse.
• Genindfør at forskere kan ringe fagpersoner i DST op.
• Improved documentation of the registers. I see that you have provided additional information about
the registers and the variables they contain online. This is very good. More documentation in that
direction would be very useful.
• Bedre servere
• Bedre rådgivning i forbindelse med projektansøgning og dataudtræk - særlig at kontaktpersonen
formår at sætte sig ind i data og analysebehov for det enkelte projekt. Dvs. har forståelse for den
kontekst data skal bruges i.
• Sagssystem (der er fælles med kunderne)
• Mere detaljeret og kommunikativt bedre dokumentation af registre. Flere medarbejdere i
Forskerservice, således at svartiderne bliver bragt ned. Indførsel af et telefontid med hver enkelt
medarbejder i forskerservice enten ugentligt eller dagligt, således at man nemmere kan ringe og følge
op på ens projekter og få svar mere løbende. Min nuværende kontaktperson tilbyder ind i mellem, at
man godt kan ringe og drøfte et problem, men det føles som noget ekstraordinært og man føler sig
lidt vanskelig, hvis man skal bede om det. Det føles ikke serviceminded, at man aldrig bare kan ringe
til kontaktpersonen.
• Hurtigere sagsbehandlingstid
• Øget kommunikation med kontaktperson ved projektet (mig) ville højne niveauet.
• Gøre forskningsservice mere tilgængelige, så man altid kan ringe til dem, i stedet for at skulle sende
en mail og så håbe at de ringer tilbage.
Mere diskplads til work-biblioteket i SAS.
• - Nedbringelse af ventetiden på svar.
- Bekræftelse af, at en bestilling er modtaget med en besked om forventet behandlingstid.
- Ugentlige opdateringer på status på en henvendelse (evt. blot automatiseret)
• Det ville være rart, hvis betjeningen af forskerne var en smule mere orienteret efter forskernes
behov. Det skyldes formentligt, at medarbejder i FS er overbebyrdede. Antallet af aktive projekter er,
så vidt jeg ved, steget dramatisk de sidste år. Det er svært at forstå, at der ikke kan ansættes flere
medarbejdere, når vi betaler for alle ydelser, der leveres.
• Bedre dokumentation
Mere overskuelig hjemmeside
• Hjemmeside, det er lettere at navigere på. bedre introduktion til de forskellige formater. også i de
andre formater end SAS.
• Det virker som om der mangler ressourcer til at tage os mere i hånden. Nogle procedurer trænger
måske til en genopfriskning. Fx har jeg lige skulle opdatere en indstilling ved opdatering af data. Det
er en ny procedure, men det er tungt, svært og tidskrævende, selvom det i bund og grund blot
handler om at ændre nogle år (resten har ikke ændret sig, men skulle alligevel revurderes og have ny
underskrift). Indstillingen kunne måske gøres digital, lettere at ændre, og mindre teksttung.
Derudover kunne vi godt tænke os en større ærlighed i forhold til hvad der egentlig kan lade sig gøre
(på hvor lang tid og til hvilken kvalitet).
• Bedre faglig sparring internt medarbejderne imellem, så man kan sikre en ordentlig kvalitet af udtræk
og levering. Alt for mange fejl, der burde være opdaget internt, hvis der var noget hjælp at hente for
de, der mangler faglig viden om området og data.
• Beholde kvaliteten som du have :-)
• Ansæt flere, så svartiderne kan komme ned.
• Kortere spørgeskemaer...
• Ja, I bør arbejde på at være mere serviceminded og også tage jer af de små henvendelser med
spørgsmål til data.
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Det bliver omtalt "ude i marken" at jeres service er mangelfuld i forhold til hvad den tidligere har
været, og vi vil kunne forstå og være tilfredse med længere behandlingstid - bare vi får en ordentlig
service og vejledning når vi ringer med et spørgsmål
Mit eneste forslag vil være at lave flere eksempler på udtræk fra registre
Nogle koncernfælles retningslinjer for hasteopgaver.
Et sagsstyringssystem med ekstern adgang, så man kan følge sine bestillinger, eller se, at de er
oprettede og i gang med at blive udført.
Jeg siger vist det her hvert år: Hvis nu de gode kontaktpersoner fik løntillæg og anden anerkendelse,
og de mindre gode gik i lære hos dem, så der ikke er så stor variation?
Og dokumentationen, som nævnt.
Og prisniveauet... når markedet nu ikke er konkurrenceudsat
Etablering af datamodel som alle registerforskere i DK kan gøre brug af. Det vil kunne spare utrolig
meget tid for den enkelte forsker som ofte bakser meget data management - fx med oprensning og
harmonisering af variable på tværs af filer.
Jeg har de sidste mange år ikke kunnet komme på Remote og kan ikke tilgå mine data
Lange sagsbehandlingstider.
Priser for enkle opgaver (fx at få flyttet filer til DDA) der for eksterne opleves som meget dyre.
1) Brug alle vores penge til at ansætte flere medarbejdere i serviceenheden og evt. lav færre
udviklingsprojekter. Dog er vi meget glade for nogle projekter, såsom DELTAGERREGISTERET:
2) FInd ressourcer så data upload ikke går ned i juli og Aug
3) Et vildt forslag: Giv os en mulighed for at betale vores egen servicemedarbejder, så vi betaler
lønnen og de er f.eks. 1/2 på vores projekter. Ved godt det er svært og ville gå på tværs af DST
personalepolitik. Vi har jo mange mill i eksterne bevillinger og FORSKERSERVICE er en af de store
flaskehalse for at kunne producere vores forskning.
FSE kunne godt bruge nogen flere medarbejdere.
Flowcharts der beskriver processen ved bestilling af dataudtræk, specielt interaktionen med
Sundhedsdatastyrelsen
Lidt smidighed.
Vi har problemer med arkivering af vores projekter, når forskningsresultaterne er publicerede. Det
ville være smart et centralt arkivsystem, hvor data og programmer kunne gemmes.
En chatfunktion og information om typiske spørgsmål der f.eks. bliver stillet til registrene kunne med
fordel kobles til dokumentationen. Er sikker på at der er mange der brænder inde med de samme
spørgsmål omkring specifikke registrer.
Bedre og mere fleksibel mulighed for hjemsendelser af flere typer filer via hjemsendelsessystemet,
samt standard manuel mulighed for hjemsendelser af alle typer ikke personhenførbare filer som
tilkøb udover hjemsendelsessystemet.
Mere lydhørhed og servicemindness over for særlige ønsker til hjemsendelser.
Jeg har efterhånden udviklet et godt samarbejde med forskningsservice og de altid hjælper hvis jeg
har brug for det
Direkte tlfadgang
Postkasse til fejlmeldinger - fx hvis dokumentation mangler, forkert afidentificering, manglende
variabler osv.
Postkassen skal selvfølgelig passes, så det ikke bliver en syltekrukke.
Forslag til BOA: hvis et projekt indeholder lægemidler eller man ikke ved om det indeholder
lægemidler burde vi ikke kunne tilknytte forskere til projektet, kun sende dem til godkendelse hos en
DST-medarbejder.
Hurtig sagsbehandling for alle projekter
Mere fart på eksekveringen af udtræk af store datasæt.
Jeg synes, at det er vigtigt at tænker på hvordan man kan hjælpe den almindelige forsker, som også
har andre aktiviteter, som fx UV - til at undgå for meget diskontinuitet - fx vis CRM-systemer
Det er helt nødvendigt at kunne komme i kontakt med projektets kontaktperson, på en lettere måde
end det kører i dag
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• I et lille land, er det skørt at der er 2 udbydere af data (SDS og DST), som godt nok kan kommunikere
og levere en koordineret løsning, men som alligevel indebærer en omstændig og langsommelig
ansøgnings- og æleveringsproces. Det ville virkelig være ønskværdigt, hvis der var én, fælles indgang
til data, og en mere gennemsigtig behandlingstid.
• Hurtigere sagsgang
• Priserne har nået et niveau, der forhindrer forskning i at blive gennemført. Det kan ikke være i
samfundets interesse.
• Bedre koordinering med SDS, men nok mere problem med SDS. Mere fleksibel med udlevering af
data til andre lukkede service miljøer
• Mulighed for at booke tider, bl.a. til upload og tilkobling af eksterne data
• Nedbringelse af ventetiden på levering af dataudtræk og pseudonymisering og overførsel af eksterne
mikrodata
• Jeg synes, det ind imellem kan være vanskeligt at finde ud af, hvordan variable hænger sammen over
tid, fx slon.
• Tør ikke svare.
• Hurtigere svartider, leveringstider
• Lav et køsystem til opgaveafvikling. Hvis et datasæt f.eks. uploades, så burde opgaven dermed ligge i
køen hos kontaktpersonen. Det vil spare MANGE mails og opringninger hvis der kan etableres et
digitalt system hvor man rapporterer og følger opgavers løsning.
• Få løst problemerne med Computerome så DST kan udvide der. Flere og flere ting går mod big data

6.6 Forslag til nye tiltag i Forskningsservice
• Udrul bruger- og projektadministrationsværktøj til alle brugere. Mere automatiseret tilgang til
opdatering af data på projekterne ville kunne spare mange ressourcer hos kontaktpersoner.
• Nyt bestillingsværktøj
• Dokumentation af registre (ikke variable)
• regneark der giver estimater på priser for data alt efter valg af population, registre, variable, år
• Indfør telefontider, hvor der er muligt at ringe til sin kontaktperson.
• Online installering af Python pakker i stil med fuld CRAN til R
• Et fælles makrobibliotek ligesom der er fælles formatbibliotek
• Mulighed for sammenkobling af nordiske mikrodata - her spiller dataansvar en rolle, som har vist sig
nærmest umulig at løse. Det er en barriere for vigtig forskning.
• Oversigt over variable fra forskellige databaser (kodebøger)
• I kunne godt reklamere tydeligere for jeres muligheder for at medvirke i internationale samarbejder,
og måske også nogle tekniske løsninger I ville promovere, fx DATAShield
• Translation of data documentation in English.
• Mulighed for at man som databaseadministrator selv kan lægge filer ind i et projekt, så man ikke skal
sende eller uploade og afvente hjælp.
• At nedsætte behandlingstiden...
• Det kunne måske være nyttigt at få nye forskere til at gå vejledninger og dokumentation igennem for
at pege på steder, der kan være uklare.
• Billigere serverplads/diskleje
• En gennemgribende gennemgang af hjemmesiden for at samle alt det relevante information om
datasæt og variable ét sted, desuden kunne man kontakte brugere og spørge hvilke særheder, de har
fundet i data. Fx. er der vist et par dubletter i IND (ved ikke, om det er rettet), hvor jeg talte med en
kollega, som havde talt med en medarbejder i forskningsservice, som havde sagt, de ikke vidste, hvad
det var, og at de derfor burde slettes. Eller hvis man ikke forstår hvorfor der er nogle gange er rigtig
mange boliger knyttet til én adresse i BOL inden man merger med BEF, at det så højest sandsynligt
skyldes kolonihaveforeninger. Den slags.
• Det ville være dejligt at man gik over til at bruge centraliserede databaser fremfor SAS datasæt. Fx
SQL, PostgreSQL der kan tilgås af andre programmer end SAS. Her kunne hvert projekt have adgang
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til specifikke rækker og søjler i hvert datasæt.
Det vil formentlig operere væsentligt hurtigere og spare utrolig meget diskplads med kopier af
samme data.
Stil data til rådighed som REST API'er
En løsning i samarbejde med tilsvarende svenske/norske/finske/islandske institutioner om mulighed
for analyse af poolede nordiske registerdata
Mulighed for at regne på AAU's servere
Intet specielt
Måske en ekspert i nye datatyper, som kan hjælpe ved tvivlsspørgsmål. Især tekstdata er meget
besværligt at arbejde med i denne sammenhæng. Tekstdata kommer helt sikkert til at blive meget
vigtig i fremtiden, så forhåbentlig kan Forskningsservice gøre det muligt at bruge de data sammen
med registerdata.
Mona, SCB
Shared folder containing programs for best practices
Prisen er blevet alt for høj og sætter en bremse for at vi kan lave de projekter vi har tid til at lave, da
der ikke er driftsmidler afsat til opdatering af udtræk
Et tættere og mere løsningsorienteret samarbejde mellem Forskningsservice og forskere, bl.a. med
henblik på internationale forskningsprojekter hvor vi modtager data fra udlandet, som gerne vil have
uploaded til DST.
Derudover et stærkere samarbejde mellem de statistiske institutter i de nordiske lande.
Og sidst, men ikke mindst, synes jeg DST bør stille væsentligt billigere vejledning til rådighed, når man
har et igangværende projekt.
Overvej et alternativ til den stramme styring af projekter, der sker pt. i krav til indstillinger, hvor
senest bestilling af fx. 1 ny variabel fra et register, der allerede er godkendt, udløser krav om regodkendelse af indstilling. Her ændres typisk ikke et komma (!), mens variabellisten bliver opdateret
med èt x.
En opdateret variabelliste, der vurderes/godkendes af kontaktpersonen uden at gennemføre
processen med re-godkendelse af indstilling, bør kunne gennemføres uden need-to-know princippet
sættes over styr.
Endvidere, overvej meget gerne en ordningen i retningen af 'Ministerieordningen' for meget store
kunder (> 100 aktive projekter). Fx at der administreres inden for fastlagte rammer af data fx.
registre, fremfor den enkelte variabel - uden at need-to-know sættes over styr.
Input-outputtabeller på det mest detaljerede brancheniveau
At der lægges kvalitetsstandarder på hjemmesiden for svartider, leveringstider og opdateringstider
på registre
Større server
* Provide access to data in SQL databases rather than SAS files.
* Allow use of python on Stata/R machines
Bedre samarbejde med sundhedsdatastyrelsen.
Mulighed for at brugeren selv kan sende SAS-kode ind til sit projekt (hvis man fx skal bruge en lang
SAS-kode fra et andet sted til sin analyse).
Det er langsommeligt at vente på, at ens kontaktperson skal lægge det ind.
Support R.
Muliggøre at vinduet for fjernskrivebordet ikke kan strækkes over begge mine PC-skærme på
arbejdet.
At de udbudte kurser også kan tages som online kurser f.eks. omkring datasikkerhed
Jeg ved ikke om det allerede er der, men brug af kort (plotte data på kort)
fuld offentliggørelse af udtrækskoder og hertil hørende makroer - selvfølgelig med fjernelse af stier så
man undgår sikkerhedsproblemer.
Mere frihed på serveren. Jeg kan ikke installere software-pakker eller updatere statistikprogram. Jeg
ville også ønske, at jeg nemmere kunne importere og eksportere do-filer
Bestilling af data digitalt og ændringer i indstillinger
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• Procedurer for afidentificering er tunge og uforholdsmæssig dyre. Jeg vil foreslå at autoriserede
autorisationer som selv har dataansvaret kan indsende data på egen pseudoanomisering uden at det
yderligere pseudoanonymiserer
• Sagssystem
• Det fulde kørekortregister på FSE på linje med kriminalregistret og uheldsregistret
• Indførsel af telefontid med hver kontaktperson.
• - Bekræftelse af, at en bestilling er modtaget med en besked om forventet behandlingstid.
- Ugentlige opdateringer på status på en henvendelse (evt. blot automatiseret)
• - Ny procedure for indstilling
- lettere kobling af databaser, fx omkring bygninger når UUID er kommet og BOL er ændret drastisk
- At man kan ringe til sin kontaktperson
- At kontaktpersonen tjekker registerdata igennem, fx ift. om databaser kan flettes med de variable,
som er tilgængelige
• Muligheden for at få leveret rawdata i andre formater end SAS/SAS-view, fx Stata-format (.dta).
• Nogle koncernfælles retningslinjer for hasteopgaver.
Et sagsstyringssystem med ekstern adgang, så man kan følge sine bestillinger, eller se, at de er
oprettede og i gang med at blive udført.
• Mere automatik/data warehouse. Og hvad med at hyre nogen data science studerende til at udvikle
en format-app, hvor man svarer på tre spørgsmål og så bliver præsenteret for de
uddannelsesformater der kan være relevante?
• Kommer for sjældent til Kbh for at kunne rette op på mit problem.
• DST burde have CPR-registret
• Kunne vi ikke snart få en 'safe harbour' for nordiske data med et mere smidigt samarbejde mellem de
nationale myndigheder som leverer data? Det afhænger selvfølgelig ikke kun af DST. Der har været
talt meget længe om dette, men der er sket meget lidt. Selvfølgelig finder vi løsninger for de enkelte
projekter, men hver gang starter vi forfra!
• Hurtigere / flere maskiner så vi ikke oplever de hyppige nedgange i hastigheder når mange er logget
på samme tid.
• Konkret lytning til behov
• Umiddelbart ingen forslag lige nu. Men FSE er gode til selv at finde på nye tiltag, der kan lette arbejdet
for dem og os.
• Mere fart på eksekveringen af udtræk af store datasæt.
• Ja, flere hjemtagelsesfil-formater, adgang til rigtig Excel på forskermaskinerne
• Bedre telefonservice
• Én fælles indgangs til data (SDS og DST); gennemsigtigt ventetid.
• Øg behandlingshastigheden
• Der arbejdes ofte i små intervaller, så en timepris, som den mindste pris, er for meget at forlange.
• Lyt til brugere.

6.7 Øvrige kommentarer.
• Savner muligheden at hjemsende tabeller til andre end en selv. Det var der mulighed for nogle år
siden
• Alt i alt fungerer forskerservice superfint. Det er ikke mange andre lande, hvor man har så fantastiske
muligheder for at arbejde med data.
• Forskningsservice hos DST har altid leveret en god service for mig. Det sætter jeg stor pris på i mit
arbejde
• Som tilknyttet statistiker kommer jeg sent ind i processen. Mange spørgsmål var ikke relevante
• Jeg er overordnet rigtig glad for samarbejdet med DST, men jeg savner at man bliver ægte inddraget i
udviklingen af forskermaskinen; det kunne være fedt, hvis man kunne være en del af et brugerpanel
eller lign., som havde reel indflydelse på de udviklingstiltag der blev gjort.
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• Kunne godt tænke mig bedre dokumentation for registrene
• Har brugt DST i rigtig mange år, og grundlæggende er mange ting blevet langt bedre og DST meget
mere servicemindede :-)
• Det eneste, jeg er interesseret i, er bedre dokumentation.
• Dejligt hvis der kommer en fælles national adgang til data
• Det er fantastisk, at der via DST stilles så meget data til rådighed til anvendelse for forskning,
samfundsanalyse mv. Det er vitalt at mulighederne i forskerordningen bibeholdes og udbygges med
tilstrækkelige ressourcer.
• Jeg har været studentermedhjælper i 2 år og er kun lige startet som Ph.d., så jeg synes mange af
spørgsmålene ikke er så relevante for mig. Evt. indfør en mulighed der hedder "Det er ikke relevant
for mig".
• Hurtigere svartider er forbedret
• Jeg synes det er superirriterende, at vinduet for fjernskrivebordet ikke kan strækkes over begge mine
PC-skærme på arbejdet.
• Mange af spørgsmålene har ikke været relevante for mig, da det ikke er mig der står for at få data
over på Forskningsservice
• Dokumentation som er nemmere at forstå
• I var bedre før i tiden :)
og pas på jeres gode medarbejdere i forsknings service som har været der i mange år (9+år).
• Det virker som om, at forskningsservice har brug for flere resurser.
• Jeg må have et møde med mine forskningskolleger ift. vores database om hvordan vi løser at jeg slet
ikke kan tilgå mine data
• Som nævnt tidligere: Udgangspunktet er at hele Forskerservice systemet er meget unikt og spiller en
helt afgørende rolle i den internationale berømmelse dansk register forskning har fået. Men det kan
jo gøres bedre og vi kan lave endnu bedre forskning hvis der tilføres flere ressourcer til servicedelen
af forsker service.
• Jeg er utroligt glad for som blind at kunne bruge FSE og endda være databaseadministrator for en
projektdatabase - det er altså sejt.
• Jeg er meget glad for service og setup, men jeg må sige, at strafferammen (den langvarige kollektive
straf) for at bryde reglerne, naturligvis kun i tilfælde hvor det ikke var intentionen, synes jeg er for
voldsom. At en hel institution lukkes ned i længere tid, synes jeg er for voldsomt. Det giver en frygt for
at dumme sig hos forskerne.
• Jeg vil gerne fremhæve, at jeg altid har oplevet forskningsservice's medarbejdere som meget
imødekommende, engagerede og positive.
• Ordningen med lokale datamanagere på instituttet der har primær kontakt med forskningsservice
virker supergodt!
• Tak for hjælpen til de mange dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere i Forskningsservice!
• Igennem årene har jeg fået fin og god service.
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