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2PXQGHUV¡JHOVHQ
Dette er en oversigt over registre, som kan anvendes til at belyse situationen og udviklingen på det
sociale område. Oversigten er anden fase i et dataprojekt, som har til formål at etablere en database,
som kan danne basis for en løbende overvågning, udredning, evaluering og forskning på det sociale
område. Dette arbejdspapir skal bruges i arbejdet på at udvikle denne database og i forbindelse med
eventuelle supplementer. Tredje fase i dataprojektet er etableringen af databasen, mens den fjerde er
anvendelsen af databasen i konkrete udredninger og evalueringer.
Arbejdspapiret fokuserer på de registre, som anvendes i forskning og udredning, men registre med
perifer relation er undladt. Registrene opdeles efter arten, idet nogle indeholder de grundlæggende
registreringer, mens andre er resultatet af en sammenfletning af flere registre eventuelt med udvikling af nye oplysninger. Et andet opdelingskriterie er adgangen til registrene, hvor nogle få registre
udelukkende er beregnet til at blive anvendt af en enkelt rekvirent, mens det er muligt at købe data
fra de såkaldte multiforskningsdatabaser.
Hovedparten af registrene, som anvendes i udredninger og forskning på det sociale område, er resultater af administrative registreringer. Disse oplysninger er i et vist omfang givet videre til Danmarks Statistik, som har bearbejdet oplysningerne, og som opbevarer data. Endvidere indgår et
mindre antal registre uden for Danmarks Statistik.
Arbejdspapiret er forfattet af kandidatstipendiat, cand.oecon. Brian Krogh Graversen i samarbejde
med stud.polit. Jesper Nielsen. Forskningsleder, cand.polit., ph.d. Lisbeth Pedersen har stået for den
faglige ledelse af projektet. Arbejdspapiret har været diskuteret med repræsentanter for Økonomiministeriet, Arbejdsministeriet, Socialministeriet, Den Sociale Ankestyrelse og Danmarks Statistik.
Sekretærarbejdet er udført af forskningssekretær Dorrit Chris Nielsen.
Oversigten er udarbejdet efter aftale med Socialministeriet, der har finansieret opgaven.
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2YHUVLJWRYHUGDWDEDVHUVRPNXQQHY UHUHOHYDQWHLIRUELQGHOVH
PHGRYHUYnJQLQJXGUHGQLQJRJIRUVNQLQJSnGHWVRFLDOHRPUnGH


%DJJUXQGRJIRUPnO
Siden starten af 1990erne er der sket en væsentlig forbedring af databaserne på det sociale område.
Danmarks Statistik har eksempelvis opbygget det sammenhængende socialstatistikregister, der indeholder oplysninger fra arbejdsløshedsstatistikregistret, statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA), sygedagpengestatistikregistret, bistandslovsstatistikregistret, pensionsstatistikregistret, befolkningsstatistikregistret og indkomststatistikregistret. Datagrundlaget bag
Økonomiministeriets lovmodel er et andet eksempel på en omfattende samkøring af statistikregistrene. Som et yderligere eksempel kan nævnes Socialforskningsregistret, der er dannet på initiativ
af Socialforskningsinstituttet.
Samkøring af registre har været teknisk og økonomisk muligt i en del år. Opbygningen af datagrundlaget bag lovmodellen startede allerede i slutningen af 1970erne. Det er imidlertid først inden for de seneste år, at det er blevet teknisk og økonomisk muligt at samkøre de sammenhængende
registre for flere år og gennemføre længdesnitsanalyser (også kaldet forløbsanalyser) i større målestok.
Indtil videre har disse analyser i vidt omfang haft karakter af enkeltstående arbejdsopgaver i forbindelse med udredning og forskning. Socialkommissionens analyser af indkomsterstattende ydelser til
personer i den erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive alder fra første halvdel af 1990erne er et af de
tidlige eksempler på en omfattende brug af registre til forløbsanalyser.
Hensigten med projektet er at forbedre udnyttelsen af det store datagrundlag på det sociale område
til periodiske, systematiske og ensartede forløbsanalyser. Data bruges typisk til situationsrapporter,
der fx viser forsørgelsesgrundlaget for langvarige sygedagpengemodtagere i en tidligere periode.
Desuden anvendes data i høj grad på aggregeret niveau til at følge udviklingen i det samlede antal
modtagere af forskellige sociale ydelser. Dette fortæller dog ikke noget om samspillet mellem ydelser, og om der er nærmere årsagssammenhænge mellem udviklingen i antallet af modtagere af de
enkelte ydelser.
Der er et behov for flere og bedre gentagne analyser, der viser, om der sker ændringer i personers
overgange mellem overførselsindkomsterne over tid, og om de initiativer, der tages politisk, har
effekter. Der er ligeledes behov for analyser, der undersøger betydningen af konjunkturudviklingen
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for overgangene mellem de forskellige typer af indkomstoverførsler, og om der sker ændringer i
målgrupperne.
Nærværende udviklingsprojekt er igangsat for at få dækket dette behov for en bedre udnyttelse af
data. Der er brug for en systematisk beskrivelse af de forskellige registre for at sikre konsistente
samkøringer af registre, der ligger i flere forskellige institutioner. Tilgængelig dokumentation vil
lette analyser af ovennævnte type. Der er brug for udvikling af de tekniske redskaber, der muliggør
samkøringen. Desuden er der behov for udvikling af statistikrapporter, der er egnede til periodisk
gentagelse, og som giver umiddelbare svar på de centrale spørgsmål.
Sammenfattende er formålet med projektet at tilvejebringe et bedre grundlag for en mere systematisk og dækkende udnyttelse af dataregistrene, som giver mulighed for forløbsanalyser på det sociale område.
Mere specifikt er målsætningen bl.a.:


At samle den nødvendige dokumentation for registrenes indhold og gøre denne tilgængelig



At udvikle statistikrapporter med forløbsanalyser, der er egnede til at blive gentaget



At tilvejebringe et overblik over tilsvarende produktioner i projektets levetid, således at det kan
bidrage til, at de samlede undersøgelser udgør så hensigtsmæssigt et mønster som muligt

Det foreliggende arbejdspapir har til formål at give et overblik over eksisterende databaser med
kvantitative data af relevans i forbindelse med overvågning, udredning og forskning på det sociale
område.
Ved beskrivelsen af de forskellige databaser, er det valgt primært at fokusere på Danmarks Statistiks forskningsdatabaser (afsnit 2) og statistikregistre (afsnit 3). Der er dog også givet en beskrivelse af relevante databaser uden for Danmarks Statistik (afsnit 4). Afslutningsvis gives en samlet vurdering af databasernes relevans samt en række anbefalinger i relation til opbygningen af datasystemer i projektets næste fase (afsnit 5).
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)RUVNQLQJVGDWDEDVHUL'DQPDUNV6WDWLVWLN
+YDGHUHQIRUVNQLQJVGDWDEDVH"
Danmarks Statistiks forskningsdatabaser består af data, som er udtrukket fra et antal forskellige
statistikregistre og kan derudover eventuelt indeholde data fra administrative registre og interview-/
spørgeskemaundersøgelser. De udvalgte data er derefter bearbejdet, så de så vidt muligt kan tilfredsstille de specifikke databehov, der findes inden for et bestemt forskningsområde.
Forskningsdatabaserne betegnes også som “integrerede statistikregistre” eller “integrationsregistre”,
da de er fremkommet ved kombination af en række forskellige statistikregistre. Det enkelte statistikregister er emneafgrænset i den forstand, at det danner grundlag for statistikken inden for et bestemt
område. Det betyder, at der opereres med indholdsmæssigt klart afgrænsede registre, hvor der en
tydelig sammenhæng mellem kilden for de centrale oplysninger og det pågældende statistikregister.
Modellen er som hovedregel den, at man indhenter de emnespecifikke statistikdata fra en enkelt
kilde og til disse føjer en række baggrundsoplysninger, ofte fra andre statistikregistre. Disse sammenstillede oplysninger udgør herefter statistikregistret for det pågældende område, jf. Danmarks
Statistik (1994).
I forbindelse med de fleste forsknings- og udredningsopgaver er det nødvendigt at kombinere flere
statistikregistre. Dette kan ske ad hoc i enkelte tilfælde, men i andre tilfælde er denne løsning relativt dyr og tidskrævende. I forskningsdatabaserne er der samlet en række oplysninger, som anvendes i mange projekter. Endvidere er nogle særlige dataproblemer løst én gang for alle. Et eksempel
herpå er fastlæggelsen af virksomhedsidentitetsbegrebet i IDA (Integreret database for arbejdsmarkedsforskning). Disse forhold gør det ofte billigere at anvende forskningsdatabaserne til forskningsog udredningsopgaver end at lave et datasæt, der er “skræddersyet” til opgaven ved sammenkøring
af en række statistikregistre.
Danmarks Statistik har aktuelt omkring 55 forskningsdatabaser og 35 statistikregistre. Der kan
skelnes mellem tre typer af forskningsdatabaser, jf. Danmarks Statistik (2000a):
1. Forskningsdatabaser oprettet alene med sigte på forskerservicering i bred forstand (multiforskningsdatabaser). Der findes aktuelt knap 10 databaser af denne karakter
2. Forskningsdatabaser, som foruden at være rettet mod forskningen også tjener som grundlag for
Danmarks Statistiks egne statistiske opgørelser (semi-forskningsdatabaser). Der findes aktuelt 3
databaser af denne karakter
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3. Forskningsdatabaser, som er etableret med henblik på imødekommelse af en enkelt brugers behov (enkeltbruger-forskningsdatabaser). Der findes aktuelt godt 40 databaser af denne karakter
I bilag 1 findes en oversigt over alle Danmarks Statistiks registre. Her er det angivet, hvilke forskningsdatabaser og statistikregistre, der er beskrevet nærmere i dette arbejdspapir. For forskningsdatabaserne er der desuden en markering af, hvilken af de ovennævnte tre typer af forskningsdatabaser, der er tale om.
Ved udvælgelsen af de forskningsdatabaser og statistikregistre, som er beskrevet i arbejdspapiret, er
der taget udgangspunkt i, hvilke oplysninger der indgår i datamaterialet, og hvilken personkreds der
findes oplysninger om. Registre med en meget begrænset personkreds er ikke inddraget i oversigten. En stor del af de enkeltbruger-forskningsdatabaser, der er dannet i forbindelse med forskellige
spørgeskema- og interviewundersøgelser, indeholder eksempelvis oplysninger om relativt få personer (typisk under 10.000 personer). Forskningsdatabaser og statistikregistre, hvis indhold vurderes
at være mindre relevant i forbindelse med overvågning, udredning og forskning på det sociale område, er heller ikke beskrevet nærmere. Motorkøretøjsstatistikregistret, Valgstatistikregistret og
Landbrugsstatistikregistret indgår eksempelvis ikke i oversigten af denne årsag.
%HVNULYHOVHDIIRUVNQLQJVGDWDEDVHUQH
Forskningsdatabaserne, som vurderes at være mest relevante for overvågning, udredning og forskning på det sociale område, er beskrevet i bilag 2. Hver enkelt forskningsdatabase er her beskrevet i
forhold til en række faste punkter, jf. venstre søjle i nedenstående skema 2.1:
For at gøre oversigten over databaser så overskuelig som muligt, er det valgt ikke at give en detaljeret beskrivelse af, hvilke variable forskningsdatabaserne indeholder, hvor de enkelte variable stammer fra, og hvordan beregnede variable er dannet.
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6NHPD6NDEHORQIRUEHVNULYHOVHQDIIRUVNHOOLJHGDWDEDVHU
Datamateriale

Her angives databasens navn.

Registeransvar

Det anføres, hvem der er ansvarlig for databasen i forhold til registerlovgivningen.

Formål

Databasens formål beskrives.

Indhold

Det beskrives, hvilke oplysninger der findes i databasen.

Kilder

Det beskrives, hvor oplysningerne i databasen stammer fra.

Population

Det beskrives, hvilke enheder (fx personer, boliger, ejendomme eller arbejdssteder) der er oplysninger om. Indeholder databasen fx oplysninger om personer, angives det også, hvilken personkreds der er tale om, og om der evt. er
tale om en begrænset stikprøve.

Dataperioden

Det angives, i hvilken periode oplysningerne i databasen er tilgængelige.

Periodeopdeling

Det angives, hvordan oplysningerne er arrangeret tidsmæssigt. Oplysningerne
er oftest opgjort årligt. Det kan være en beholdningsvariabel, der er opgjort på
en bestemt dato i året, eller det kan være en strømvariabel, der er målt over
hele året. Der findes dog også oplysninger, som opgøres månedligt, ugentligt,
dagligt eller uden faste tidsintervaller.

Usikkerhed

Her anføres det, hvis nogle af oplysningerne i databasen er behæftet med
usikkerhed.

Databrud

Her anføres det, hvis nogle af oplysningerne i databasen ikke er sammenlignelige over tiden.

Offentliggørelse

Det angives, om der udgives faste statistikker eller publikationer med udgangspunkt i databasen.

Etablering

Det oplyses, hvem der har etableret og finansieret etableringen af databasen.

Vedligeholdelse

Det angives, hvem der står for opdatering og vedligeholdelse samt finansieringen af disse.

Adgang til
datamaterialet

Det beskrives, hvem der kan få adgang til datamaterialet.

Yderligere
oplysninger

Her anføres det, hvor der kan fås mere information om indholdet og brugen af
databasen.

Evt. fordele,
Det angives, hvis der er særlige fordele eller ulemper ved databasen.
ulemper og mangler
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6WDWLVWLNUHJLVWUHL'DQPDUNV6WDWLVWLN
Det er valgt at give en særskilt beskrivelse af de statistikregistre, som benyttes ved dannelsen af
forskningsdatabaserne. Det er i stort omfang de samme statistikregistre, der indgår i de forskellige
forskningsdatabaser. I stedet for at beskrive data, som stammer fra et bestemt statistikregister, flere
steder i forbindelse med hvert enkelt forskningsdatabase, er det valgt at give en mere detaljeret beskrivelse af statistikregistret på ét sted.
Derudover er det ikke alle informationer i statistikregistrene, som kunne være relevante i forbindelse med overvågning, udredning og forskning på det sociale område, der er indeholdt i de eksisterende forskningsdatabaser. Dette forhold er endnu et argument for en nærmere beskrivelse af statistikregistrene.
Beskrivelsen af statistikregistrene findes i bilag 3. Det er valgt at benytte samme skabelon, som er
anvendt ved beskrivelsen af forskningsdatabaserne, jf. ovenstående skema 2.1.

$QGUHUHOHYDQWHGDWDEDVHU
Ud over forskningsdatabaserne og statistikregistrene i Danmarks Statistik er der i bilag 4 også givet
en beskrivelse af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens Register for offentlige ydelser til
analysebrug (DREAM) og Den Sociale Ankestyrelses register over afgørelser i sager om førtidspension og støtte til køb af bil. Også her er det valgt at benytte skabelonen i skema 2.1.

6DPOHWYXUGHULQJDIGDWDEDVHUQHVUHOHYDQV
6RFLDOIRUVNQLQJVUHJLVWUHWKDUHQU NNHIRUGHOH
Overordnet set er Socialforskningsregistret den mest omfattende database med relevans i forhold til
overvågning, udredning og forskning på det sociale område. Socialforskningsregistret har flere fordele sammenlignet med andre eksisterende databaser:


Databasen indeholder oplysninger om hele befolkningen



Antallet af oplysninger om hver enkelt person er meget omfattende



Det er muligt at sammenknytte oplysninger om børn og deres forældre



Det er muligt at sammenknytte oplysninger om de forskellige medlemmer af en familie/husstand, hvilket bl.a. er væsentligt, da en række sociale ydelser og indkomstoverførsler be-
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regnes med udgangspunkt i familiens/husstandens samlede økonomiske, sociale og boligmæssige situation


Det er en multi-forskningsdatabase med flere institutioner som brugere, hvilket bl.a. er med til
at mindske omkostningerne for hver enkelt bruger

Der er dog også en række ulemper i forbindelse med brugen af Socialforskningsregistret:


Sikkerhedsforanstaltningerne er meget strenge. Brugere er generelt nødt til at afvikle alle edbkørsler på datamaterialet fra Danmarks Statistiks lokaler i København eller Århus, jf. Danmarks
Statistik (1998a,1998b)1



Det er relativt dyrt at benytte forskningsdatabasens oplysninger. Dette forhold hænger dog primært sammen med Danmarks Statistiks generelle prispolitik. Det er således ikke dyrere at anvende Socialforskningsregistret end andre forskningsdatabaser i Danmarks Statistik



Det tager relativt lang tid at blive fortrolig med det meget omfattende datamateriale og edbværktøjerne i Danmarks Statistik



Nogle af forskningsdatabasens oplysninger opdateres med 1-2 års forsinkelse



Forskningsdatabasen indeholder “kun” data for en 10-årig periode, hvor en række af de øvrige
forskningsdatabaser indeholder data, der dækker en periode på omkring 20 år

$QEHIDOLQJHURPNULQJRSE\JQLQJHQDIGDWDV\VWHPHU
I relation til opbygningen af datasystemer i projektets næste fase (fase 3) foreslås det, at der tages
udgangspunkt i Socialforskningsregistret, og at indholdet i denne forskningsdatabase søges udbygget, så den giver det bedst mulige grundlag i forbindelse med overvågning, udredning og forskning
på det sociale område.
Der er flere muligheder for en udbygning af de analysemuligheder, som Socialforskningsregistret
giver:

1

Reglerne for at anvende eksempelvis Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens Register for offentlige ydelser til
analysebrug (DREAM) er dog også meget restriktive. Der gives generelt kun adgang for brugere, der er tilknyttet institutioner inden for Arbejdsministeriets og Socialministeriets område. Edb-kørsler skal afvikles fra lokaler i Direktoratet
for Arbejdsløshedsforsikringen.
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Databasen kan udvides med oplysninger fra flere statistikregistre, forskningsdatabaser og evt.
databaser uden for Danmarks Statistik. Det ville bl.a. være relevant at medtage oplysninger fra:









Danmarks Statistiks Velstandsstatistikregister
Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister
Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister
Danmarks Statistiks Daginstitutionsstatistikregister
Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
Danmarks Statistiks Sygehusbenyttelsesstatistikregister
Danmarks Statistiks statistikregister vedrørende indvandrere og efterkommere
Den Sociale Ankestyrelses register over afgørelser i sager om førtidspension og støtte til køb
af bil



Ved at udvide den periode, som databasen dækker, vil den tidsmæssige udvikling i bestemte
socioøkonomiske størrelser kunne belyses over en længere periode. Det vil også blive muligt at
følge givne individer over et længere tidsmæssigt forløb, hvilket bl.a. er relevant i forbindelse
med analyser af mekanismerne bag social og arbejdsmarkedsmæssig marginalisering



Der kan være relevante oplysninger i de aktuelle kilder, som ikke er medtaget i Socialforskningsregistret

Ved en eventuel udbygning af Socialforskningsregistret bør det endvidere overvejes at drage nytte
af de erfaringer, brugerne har høstet siden forskningsdatabasens oprettelse midt i 1990erne.
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%LODJ
2YHUVLJWRYHU'DQPDUNV6WDWLVWLNVUHJLVWUHSUPDUWV
Registret
beskrives i
dette
arbejdspapir
$ 6WDWLVWLNUHJLVWUHRJIRUVNQLQJVGDWDEDVHU
LQGHQIRUSHUVRQVWDWLVWLNRPUnGHW
1 Befolkningsstatistikregistret
2 Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
3 Folke- og boligtællingsregistret
4 Folke- og boligtællingsregistret for Grønland
5 Erhvervs-/dødelighedsstatistikregistret
6 Indkomststatistikregistret
8 Beskæftigelsesstatistikregistret
11 Arbejdsstyrkeundersøgelsesregistret
12 Løn- og personalestatistikregistret for den offentlige sektor
13 Arbejdsklassifikationsmodulet
14 Arbejdspladsstatistikregistret
15 Arbejdsløshedsstatistikregistret
17 Uddannelsesstatistikregistret
19 Uddannelsesklassifikationsmodulet
20 Bistandslovsstatistikregistret
21 Kriminalstatistikregistret
22 Færdselsuheldsstatistikregistret
23 Huslejepanelets register
24 Udsnitsarkivet
25 Medicinsk dødsfaldsstatistikregister for Grønland
26 Omnibusundersøgelsesregistret
27 Forbrugsundersøgelsesregistret
28 Pensionsstatistikregistret
29 Børnetilskudsstatistikregistret
30 Boligstøttestatistikregistret
31 Erhvervs-/cancerstatistikregistret
33 Sygepengestatistikregistret
34 Daginstitutionsstatistikregistret
35 Ejendomsstatistikregistret
36 Sygesikringsstatistikregistret
43 Statistikregistret vedrørende indkomsterstattende ydelser
(Sammenhængende socialstatistikregister)
45 Flytteundersøgelsesregistret
47 Motorkøretøjsstatistikregistret
49 Valgstatistikregistret
50 Statistikregistret for arbejdsmarkedsforskning (Integreret
database for arbejdsmarkedsforskning (IDA))
51 Velstandsstatistikregistret
52 Lønstatistikregistret
53 Erhvervsindlæggelsesregistret
55 Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
56 Statistikregistret vedrørende tilpasningsstrategien mellem
arbejdsliv og familieliv
60 Statistikregistret for fertilitetsforskning
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Registertype





x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Multi-forskningsdatabase
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Statistikregister
Semi-forskningsdatabase

x

Enkeltbruger-forskningsdatabase
Statistikregister
Statistikregister
Multi-forskningsdatabase

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Statistikregister
Statistikregister
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Semi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

Multi-forskningsdatabase

63 Statistikregistret vedrørende effekten af arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
64 Statistikregistret vedrørende sociale processer og
boligforhold
65 Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske
foranstaltninger (AMFORA)
66 Forebyggelsesregistret
67 Statistikregistret vedrørende børn af langtidsledige
68 Bolig- og arbejdsstedrejseregistret
69 Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister
70 Statistikregistret vedrørende ejere af ældre biler
71 Statistikregistret vedrørende den danske befolknings
friluftsliv
72 Socialforskningsregistret
73 Statistikregistret vedrørende samfund og ledighed
74 Statistikregistret vedrørende ungdomsuddannelserne
75 Statistikregistret vedrørende lokal-/regionaløkonomiske
modeller
76 Statistikregistret vedrørende efteruddannelse og faglig
mobilitet
77 Statistikregistret vedrørende sociale processer og
boligforhold for indvandrere og deres efterkommere
78 Børneregistret (Børnedatabasen)
79 Statistikregistret vedrørende personer tilflyttet fra Færøerne
80 Statistikregistret vedrørende undersøgelse af
jobmuligheder for bachelorer i erhvervssprog
81 Statistikregistret vedrørende evaluering af den fri
ungdomsuddannelse
82 Forløbsdatabasen til ældreforskning
83 Statistikregistret vedrørende indkomstfordeling, levevilkår
og arbejdsmarkedsforhold
84 Statistikregistret vedrørende undersøgelse af jobsøgning
og arbejdsløshed
85 Statistikregistret vedrørende diskriminering af etniske
minoriteter
86 Statistikregistret vedrørende undersøgelse af kvarterløft
87 Statistikregistret vedrørende indvandrere og deres levevilkår
88 Statistikregistret vedrørende arbejdsløshed,
marginalisering og medborgerskab
89 Statistikregistret vedrørende indvandrere og efterkommere
(Udlændingedatabasen)
90 Statistikregistret vedrørende motiver for fraflytninger i
udsatte boligområder
91 Statistikregistret vedrørende integration gennem deltagelse i arbejds- og friluftslivet samt det sociale og politiske liv
92 Statistikregistret vedrørende de unges uddannelse og
praktikpladssituation
93 Longitudinelt statistikregister over ansatte og firmaer
94 Demografisk database
95 Statistikregistret vedrørende evaulering af hg-uddannelsen
96 Statistikregistret vedrørende præferencer ved køb af ny bil
97* Statistikregistret vedrørende helbred, arbejde og arbejdsløshed
98* Statistikregistret vedrørende livsstil og boligvalg
99* Statistikregistret vedrørende befolkningens syn på
undervisningen i grund- og gymnasieskolen
100 Statistikregistret til analyser af arbejdsmarked og sociale
* forhold
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Enkeltbruger-forskningsdatabase
x

Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

Statistikregister

x

Multi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

x

x

Multi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

Multi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x
x

Multi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

Semi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

Enkeltbruger-forskningsdatabase
Multi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

1)
1)

* Arbejdsmarkedsstatistikkens forløbsdatabase
* Statistikregistret til analyser af virksomheders sociale
engagement

x
x

% 6WDWLVWLNUHJLVWUHRJIRUVNQLQJVGDWDEDVHULQGHQIRU
HUKYHUYVVWDWLVWLNRPUnGHW
1 Det erhvervsstatistiske registersystem
2 Landbrugsstatistikregistret
3 Statistikregistret vedrørende nye og mindre virksomheders
eksportforhold
4 Statistikregistret vedrørende virksomhedernes indførelse
af ny teknologi
5 Statistikregistret vedrørende virksomhedernes vurdering
af det indre markeds betydning
6 Statistikregistret vedrørende industrivirksomheders
anvendelse af eller funktion som underleverandører
7 Statistikregistret vedrørende virksomhedernes
internationalisering og globalisering
8 Statistikregistret vedrørende virksomhedernes
organisation og medarbejdernes kvalifikationer
9 Statistikregistret vedrørende virksomhedernes anvendelse
af informationsteknologi – IT
10 Statistikregistret vedrørende problemer og barrierer i forbindelse med etablering af egen virksomhed
11 Statistikregistret vedrørende pilotundersøgelsen af
telebranchen
& 6WDWLVWLNUHJLVWUHLQGHQIRUE\JQLQJVRJ
EROLJVWDWLVWLNRPUnGHW
1 Bygnings- og boligstatistikregiststret

Statistikregister
Statistikregister
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

x

' $GPLQLVWUDWLYHUHJLVWUH
1 Det centrale erhvervsregister
2 Danmarks Statistiks personaleregister
3 Danmarks Statistiks kunderegister

Multi-forskningsdatabase
Enkeltbruger-forskningsdatabase

Statistikregister

Administrativt register
Administrativt register
Administrativt register

Kilde: Danmarks Statistik (2000b).
Anm.: Tallet foran navnet på hvert enkelt register er registernummeret for det pågældende register i Danmarks Statistik.
* angiver, at registret er under forberedelse.
1)
Registret er endnu ikke blevet påført et registernummer.
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%LODJ
)RUVNQLQJVGDWDEDVHUL'DQPDUNV6WDWLVWLN

Dette bilag indeholder en beskrivelse af følgende forskningsdatabaser i Danmarks Statistik:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Statistikregistret vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistik)
Socialforskningsregistret
Statistikregistret vedrørende sociale processer og boligforhold
Statistikregistret vedrørende indkomstfordeling, levevilkår og arbejdsmarkedsforhold
Statistikregistret til analyser af virksomheders sociale engagement
Statistikregistret for arbejdsmarkedsforskning (Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA))
Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister
Arbejdsmarkedsstatistikkens forløbsdatabase
Statistikregistret vedrørende lokal-/regionaløkonomiske modeller
Statistikregistret vedrørende sociale processer og boligforhold for indvandrere og deres efterkommere
Statistikregistret vedrørende indvandrere og efterkommere
Børneregistret (Børnedatabasen)
Forløbsdatabasen til ældreforskning
Demografisk database
Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
Forebyggelsesregistret
Erhvervs-/dødelighedsstatistikregistret
Erhvervs-/cancerstatistikregistret
Erhvervsindlæggelsesregistret
Statistikregistret for fertilitetsforskning (Fertilitetsdatabasen)
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6WDWLVWLNUHJLVWUHWYHGU¡UHQGHLQGNRPVWHUVWDWWHQGH\GHOVHU
6DPPHQK QJHQGHVRFLDOVWDWLVWLNUHJLVWHU 
Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population

Statistikregistret vedrørende indkomsterstattende ydelser
(Sammenhængende socialstatistikregister)
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
udbetaling af indkomsterstattende ydelser.
Data på individniveau omkring modtagere af indkomsterstattende ydelser. Der
er bl.a. oplysninger om arten af de modtagne ydelser, ydelsernes varighed og
det udbetalte beløb. Der findes derudover også en række baggrundsoplysninger
om bl.a. uddannelse, familie- og indkomstforhold.
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) (fra og med 1995)
• Danmarks Statistiks Bistandslovstatistikregister (kontanthjælp)
• Danmarks Statistiks Sygedagpengestatistikregister
• Danmarks Statistiks Pensionsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
Personer, der har modtaget én eller flere indkomsterstattende ydelser i løbet af et
kalenderår (ca. 2 mio. personer pr. årgang). Det drejer sig om følgende ydelser:
Midlertidige ydelser:
• Arbejdsløshedsdagpenge
• Sygedagpenge
• Barselsdagpenge
• Kontanthjælp (forsørgelse)
• Revalideringsydelser
• Kommunal aktivering (fra og med 1994)
• AF-aktivering (fra og med 1995)
• Orlovsydelser (fra og med 1995)
Varige ydelser:
• Folkepension
• Førtidspension
• Efterløn/overgangsydelse
• Tjenestemandspension (til og med 1994)

Dataperioden
Periodeopdeling

Usikkerhed

Registret rummer ikke oplysninger om udbetalinger fra aftalemæssige pensionsordninger og dagpenge udbetalt af arbejdsgivere i den såkaldte arbejdsgiverperiode. Opgørelserne omfatter heller ikke SU, boligydelse og børneydelser.
Der findes data fra 1984 og fremefter.
År/måneder
Ud over en række årsoplysninger findes der oplysninger om de enkelte indkomsterstattende ydelsers varighed inden for hver enkelt måned.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
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Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• KÅS (statistiske serviceydelser på delområder af kommuner)
• Danmarks Statistikbank
Etableringen er finansieret af Danmarks Statistik.
Opdateres årligt. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres af Danmarks
Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for statistikregistret vedrørende indkomsterstattende ydelser
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik
1996.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:6, 1998:17, 1998:7, 1996:19, 1996:1, 1994:15, 1994:2 og
1993:4)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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6RFLDOIRUVNQLQJVUHJLVWUHW 6)5 
Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling

Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Socialforskningsregistret (SFR)
Danmarks Statistik
Databasens formål er at danne grundlag for analyser og forskning vedrørende
den danske befolknings levevilkår.
Data på individniveau vedrørende befolkningens arbejdsmarkedstilknytning,
indkomster, indkomsterstattende ydelser, uddannelse, boligforhold, familieforhold mv. Indeholder aktuelt over 430 variable.
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedsforskning (IDA)
Hele befolkningen (ca. 5 mio. personer pr. årgang).
Rullende tiår; i øjeblikket 1989-1998 (på aktiveringsområdet er der dog først
oplysninger fra 1994/1995).
År/måneder/uger
De fleste variable er opgivet på årsniveau. En del af variablene er opgivet på
månedsniveau, og nogle få variable er opgivet på ugebasis.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af SFR er finansieret af Socialforskningsinstituttet.
De årlige omkostninger ved opdatering mv. finansieres af Danmarks Statistik og
Socialforskningsinstituttet.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur. For SFI’s projekter gælder dog særlige priser.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Socialforskningsregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Vejledning til Socialforskningsregistret – Version 2,
februar 1999
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for Socialforskningsregistret 1998.01
(findes på www.dst.dk)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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6WDWLVWLNUHJLVWUHWYHGU¡UHQGHVRFLDOHSURFHVVHURJEROLJIRUKROG
Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Statistikregistret vedrørende sociale processer og boligforhold
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for analyser og forskning vedrørende den
danske befolknings levevilkår.
Data på individniveau vedrørende bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, indkomster,
indkomsterstattende ydelser, uddannelse, boligforhold og familieforhold.
For hver voksen person i registret findes der også oplysninger om en evt. partner.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Integrerede database for arbejdsmarkedsforskning
(IDA)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
10 pct. af den danske befolkning over 14 år samt personer, der er familie- eller
husstandsmæssigt knyttet til disse.
1980 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik – men kun for medarbejdere tilknyttet Amternes og Kommunernes
Forskningsinstitut.
Danmarks Statistik: Forskrifter for statistikregistret vedrørende sociale processer og boligforhold
Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
Lars Even Rasmussen: Dokumentation af AKF’s forløbsregister, Amternes og
Kommunernes Forskningsinstitut

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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6WDWLVWLNUHJLVWUHWYHGU¡UHQGHLQGNRPVWIRUGHOLQJOHYHYLONnURJ
DUEHMGVPDUNHGVIRUKROG
Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Statistikregistret vedrørende indkomstfordeling, levevilkår og arbejdsmarkedsforhold
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for dannelse af modeldata for en flerårig
periode til analyser af :
1. Fordelingen af bruttoindkomst, disponibel indkomst og forbrugsmuligheder
for individer og husholdninger
2. Indkomstmobiliteten for individer og husholdninger
3. Betydningen af ledighed, beskæftigelse og arbejdsudbud for individer og
husholdninger
Data på individniveau omkring befolkningens beskæftigelse, ledighed og indkomst.
Registret indeholder bl.a. oplysninger om beskæftigelse, ledighed, uddannelse,
løn, indkomst, formue, offentlige ydelser, pensioner, ATP-indbetalinger, fradrag
og skattebetalinger.
• Danmarks Statistiks Integrerede database for arbejdsmarkedsforskning
(IDA)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
10 pct. af den danske befolkning.
1980, 1988 samt 1992 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Det Økonomiske Råds Sekretariat.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Det Økonomiske Råds Sekretariat.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik – men kun for medarbejdere tilknyttet Det Økonomiske Råds Sekretariat.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for statistikregistret vedrørende indkomstfordeling, levevilkår og arbejdsmarkedsforhold
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik

Evt. fordele,
ulemper og mangler

26

6WDWLVWLNUHJLVWUHWWLODQDO\VHUDIYLUNVRPKHGHUVVRFLDOHHQJDJHPHQW
Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Statistikregistret til analyser af virksomheders sociale engagement
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for Socialforskningsinstituttets analyser
af virksomhedernes sociale engagement.
Data på individniveau vedrørende arbejdsmarkedstilknytning, arbejdssted, løn,
deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, indkomsterstattende ydelser, læge- og sygehusbesøg, modtagelse af sygedagpenge, familieforhold, uddannelse mv.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedsforskning (Integrerede database for arbejdsmarkedsforskning (IDA))
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Sygehusbenyttelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygedagpengestatistikregister
10 pct. af befolkningen mellem 18 og 66 år.
1984 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Socialforskningsinstituttet og Socialministeriet.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Socialforskningsinstituttet og Socialministeriet.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik – men kun for medarbejdere tilknyttet Socialforskningsinstituttet.
• Danmarks Statistik: Udkast til Registerforskrifter for Statistikregistret til
analyser af virksomheders sociale engagement
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedsforskning (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA))
Danmarks Statistik
Formålet med databasen er at danne grundlag for person- og virksomhedsorienterede statistiske opgørelser af arbejdsmarkedsforhold. Databasen har primært et
forskningsmæssigt sigte – dvs. at skabe grundlag for arbejdsmarkedsforskning.
Registerbaserede oplysninger vedrørende personer og arbejdssteder (virksomheder). Personer og virksomheder kobles sammen. Derfor kan personer karakteriseres ved hjælp af oplysninger om den virksomhed, de er ansat i, og tilsvarende kan
man beskrive virksomhederne ved hjælp af oplysninger om de ansatte personer.
Det er muligt at følge både personer og virksomheder over tid, således at databasen kan anvendes til at belyse problemstillinger, der kræver data for en række år.
Variablene er, så vidt det har været muligt, kodet på samme måde alle år, så oplysningerne kan sammenlignes.
Databasen indeholder bl.a. demografiske baggrundsvariable (køn, alder, bopæl
mv.), familieoplysninger, indkomstoplysninger, beskæftigelsesforhold, arbejdsløshedsdata, uddannelsesoplysninger og arbejdssteds- og firmaoplysninger. Aktuelt findes der mere end 250 variable i databasen.
Databasen er endvidere en relationsdatabase, hvilket betyder, at den består af 12
datasæt med dertil hørende populationer. De fordeler sig således:

Kilder

Population
Dataperioden

• Persondatasæt
• Personændringer
• Hovedbeskæftigelse lønmodtagere
• Bibeskæftigelse lønmodtagere
• Arbejdsgivere
• Tilgangspersoner
• Afgangspersoner
• Selvstændige
• Medarbejdende ægtefæller
• Arbejdssteder
• Firmaer
• Nedlagte arbejdssteder
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Beskæftigelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdspladsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
Hele befolkningen (ca. 5 mio. personer pr. årgang) og alle arbejdssteder (ca.
225.000 steder pr. årgang).
1980 og fremefter
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Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af databasen er finansieret af henholdsvis Danmarks Statistik og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for statistikregistret for arbejdsmarkedsforskning
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for IDA-databasen (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik (1991): IDA – en integreret database for arbejdsmarkedsforskning. Hovedrapport
Der findes desuden 5 arbejdsnotater, som er udarbejdet i forbindelse med opbygningen af databasen, jf. ovenstående publikation.
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Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder
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Dataperioden
Periodeopdeling
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Evt. fordele,
ulemper og mangler

Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister
Danmarks Statistik
Registret har til formål at danne grundlag for dannelse af modeldata for en flerårig periode til anvendelse i analyser af forholdene på det danske arbejdsmarked.
Data på individniveau omkring befolkningens arbejdsmarkedsforhold. Der findes bl.a. oplysninger om beskæftigelse, stilling, ledighed, arbejdsløshedsforsikring, uddannelse, ATP-indbetalinger, branche, primære indkomster, overførselsindkomster, formue, skat og familieforhold.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedsforskning (Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA))
• Danmarks Statistiks Arbejdspladsstatistikregister
• Personoplysninger fra ATP
5 pct. af befolkningen mellem 15 og 74 år.
1976 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Centre for Labour Market and Social
Research, Århus.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Centre for Labour Market and Social Research, Århus.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik – men kun for medarbejdere tilknyttet Centre for Labour Market and
Social Research, Århus.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
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Registeransvar
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Arbejdsmarkedsstatistikkens forløbsdatabase
Danmarks Statistik
Formålet med databasen er at danne grundlag for analyser, der belyser bevægelser på arbejdsmarkedet over tid.
Data på individniveau om ledighedsperioder og perioder med aktivering, orlov
og tilbagetrækning. Alle disse oplysninger er forsynet med en start- og slutdato.
Ugeledighedsoplysningerne fra Arbejdsløshedsstatistikregistret er således bearbejdet, sådan at ledighedsforløb indgår på samme måde som oplysningerne i
AMFORA. Herudover findes der bl.a. oplysninger om uddannelse, a-kasseforhold, køn, bopælskommune, civilstand og nationalitet.
Det er under overvejelse at udvide databasen med beskæftigelsesoplysninger og
oplysninger om perioder med sygedagpenge.
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Personer, der fra 1. januar 1994 har været registreret som ledige eller som deltagere i en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning.
1994 og fremefter (til det seneste kvartal, for hvilket AMFORA-statistikken er
offentliggjort). Databasen opdateres hvert kvartal.
Kvartaler
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af databasen er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik.
Danmarks Statistik: Arbejdsmarkedsstatistikkens forløbsregister (Notat rekvireret i Danmarks Statistik)
Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
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Statistikregistret vedrørende lokal-/regionaløkonomiske modeller
Danmarks Statistik
Registret har til formål at danne grundlag for analyser og beregninger vedrørende lokal- og regionaløkonomiske forhold.
Data på individniveau, der indeholder oplysninger om bl.a. køn, alder, statsborgerskab, beskæftigelsesforhold, løn, uddannelse, bopælskommune, arbejdsstedskommune, indkomster, fradrag, skat, vægtafgift på biler og underopdeling
af kommunekoder.
• Danmarks Statistiks Beskæftigelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedsforskning (Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA))
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Ejendomsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Motorkøretøjsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Personer, der har eller har haft bopæl i Danmark. For 1977-1979 er der dog kun
oplysninger om 10 pct. af befolkningen.
1977-1980, 1987 og 1990-1996
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik – men kun for medarbejdere tilknyttet Amternes og Kommunernes
Forskningsinstitut.
• Forskrifter for Statistikregistret vedrørende lokal-/regionaløkonomiske modeller
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser
– Databeredskab i Danmarks Statistik
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Statistikregistret vedrørende sociale processer og boligforhold for indvandrere
og deres efterkommere
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for analyser og forskning vedrørende
indvandrere og efterkommeres levevilkår.
Data på individniveau vedrørende bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, indkomster, indkomsterstattende ydelser, uddannelse, boligforhold og familieforhold.
For hver voksen person i registret findes der også oplysninger om en evt. partner.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Integreret database for arbejdsmarkedsforskning
(IDA)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedr. indkomsterstattende ydelser
(Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
Alle indvandrere (inkl. flygtninge) og efterkommere i Danmark over 14 år
samt personer, der er familie- eller husstandsmæssigt knyttet til disse.
1984 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut.
Datamaterialet er tilgængeligt under forskerplaceringsordningen i Danmarks
Statistik – men kun for medarbejdere tilknyttet Amternes og Kommunernes
Forskningsinstitut.
• Danmarks Statistik: Registerforskrifter for statistikregistret vedrørende
sociale processer og boligforhold for indvandrere og deres efterkommere
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks
Statistik
• Lars Even Rasmussen (1997): Dokumentation af AKF’s forløbsregister,
Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut
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Statistikregistret vedrørende indvandrere og efterkommere (Udlændingedatabasen)
Danmarks Statistik
Registret har til formål at tilvejebringe et longitudinelt og konsistent datamateriale, som gør det muligt at belyse og analysere aktuelle emner vedrørende udlændinges forhold på en hurtig og sikker måde. Registret skal især understøtte
den nye integrationslov, som trådte i kraft den 1. januar 1999.
Data på individniveau omkring indvandrere og efterkommere. Der findes bl.a.
oplysninger om familieforhold, fødested, statsborgerskab, indvandrings- og
udvandringsdato, medlemskab af folkekirken, arbejdsmarkedstilknytning, branche, indkomst, formue, skatteforhold, indkomstoverførsler, boligforhold, deltagelse i aktivering eller orlov, ledighed, uddannelse, dato for kommunal overtagelse og boligplacering og opholdsgrundlag.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Beskæftigelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Kommunale indberetninger vedrørende personer omfattet af integrationsloven
• Udlændingestyrelsens Udlændingeregister
Personer, der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister er betegnet
som indvandrere eller efterkommere af indvandrere, samt personer, der er familiemæssigt knyttet til disse (antallet af personer i registret vokser fra 268.000
personer i 1980 til 511.000 personer i 1999).
1980 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Indenrigsministeriet.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres
af Indenrigsministeriet.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Registerforskrifter for statistikregistret vedrørende indvandrere og efterkommere
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
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Børneregistret (Børnedatabasen)
Danmarks Statistik
Forskningsdatabase, der kan bruges til statistiske undersøgelser af børns levevilkår.
Databasen er konstrueret, så den er specielt velegnet til udtræk af forløbs- og
tværsnitsoplysninger om børns levevilkår. Det er muligt at sammenholde oplysninger om barnet og dets forældre (det kan være biologiske, adoptiv- eller stedforældre). Børnedatabasen indeholder ud over oplysninger om det enkelte barn
og den enkelte voksne også oplysninger på familieniveau. Der findes bl.a. oplysninger om familierelationer, adresse, uddannelse, sociale ydelser, beskæftigelse, indkomst og formue og sygehusindlæggelser.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedr. indkomsterstattende ydelser
(Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygehusbenyttelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Daginstitutionsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
Hele befolkningen (ca. 5 millioner personer pr.årgang).
1980 og fremefter. Børnedatabasen opdateres løbende med oplysninger fra de
forskellige kilder efterhånden, som de bliver tilgængelige.
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
Databasen er blevet til efter anmodning fra Socialministeriet. Systemet var på
plads i 1997. Databasen er finansieret af Danmarks Statistik og Socialministeriet.
Opdatering mv. foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Børneregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for Børnedatabasen (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Børnedatabasen – beskrivelse (findes på www.dst.dk)
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Formål
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Forløbsdatabasen til ældreforskning
Danmarks Statistik
Databasens formål er at danne grundlag for analyser og forskning vedr. udviklingen i ældre danskeres hverdagsliv (funktionsevne, velbefindende, levevilkår
og livsstil), arbejdsforhold (specielt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) og
forbrug af offentlige serviceydelser (herunder modtagelse af overførselsindkomster).
Data på individniveau vedrørende bl.a. arbejdsmarkedstilknytning, indkomster,
indkomsterstattende ydelser, uddannelse, boligforhold, familieforhold og kontakt med sundhedsvæsenet.
Databasen kombinerer oplysninger fra statistikregistre og administrative registre
med oplysninger fra en interviewundersøgelse. Aktuelt findes der interviewoplysninger for ca. 6.000 personer. På længere sigt vil der muligvis blive udført
flere interviewundersøgelser i den personkreds, som indgår i databasen.
Statistikregistre:
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistikregister)
• Danmarks Statistiks Integrerede database for arbejdsmarkedsforskning
(IDA)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygehusbenyttelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister
• Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Pensionsstatistikregister
• Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdstilbudsregister
Administrative registre:
• Den Sociale Ankestyrelses register over afgørelser i sager om førtidspension
og støtte til køb af bil
Interviewdata:
• Interviewdata fra Socialforskningsinstituttets undersøgelse “Danskere med
livserfaring”
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Population

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering

Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger
Evt. fordele,
ulemper og mangler

Personer, der den 1. januar 1997 var i live, havde bopæl i Danmark og var født i
1920, 1925, 1939, 1935, 1940 eller 1945 (hovedpersoner). Herudover indgår
disse personers partnere (ægtefæller, registrerede partnere eller papirløse samlevere, som personen har boet sammen med i perioden 1988-1997). Databasen
består af ca. 0,5 millioner personer.
Der er planer om at opdatere registret hvert 5. år med inddragelse af en ny fødselsårgang – første gang med personer født i 1950.
I øjeblikket 1988-1997
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af databasen er finansieret af Socialforskningsinstituttet, Amternes
og Kommunernes Forskningsinstitut, Socialministeriet, Veluxfonden og Helsefonden.
Databasen er endnu ikke færdigetableret.
Det er ikke afklaret, hvem der skal finansiere fremtidige opdateringer mv. Formentlig skal databasen opdateres hvert 5. år i forbindelse med nye interviewdata.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Forløbsdatabasen til ældreforskning
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
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Datamateriale

Demografisk database

Registeransvar
Formål

Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for demografisk forskning herunder personorienterede analyser af udviklingen i dødelighed, fertilitet, flytninger, vandringer, familieforhold, aldring mv.
Registret indeholder detaljeret demografisk grundstatistik på individniveau. Oplysninger omfatter:
• Befolkningsoplysninger
• Boligoplysninger
• Uddannelsesoplysninger
• Daginstitutionsoplysninger
• Beskæftigelsesoplysninger
• Ledighedsoplysninger
• Oplysninger om deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
• Indkomstoplysninger
• Oplysninger om modtagelse af indkomsterstattende ydelser
• Børnetilskudsoplysninger
• Oplysninger om sygehusbenyttelse
• Sygesikringsoplysninger
• Fødsels- og dødsfaldsoplysninger
• Fertilitetsoplysninger
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
• Danmarks Statistiks Daginstitutionsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser
(Sammenhængende socialstatistik)
• Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygehusbenyttelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister for fertilitetsforskning
Personer, der har eller har haft bopæl i Danmark siden 1980
1980 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.

Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

38

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger
Evt. fordele,
ulemper og mangler

Etableringen af registret er finansieret af Demografisk Forskningscenter ved Syddansk Universitet, Odense. Databasen er under opbygning.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Demografisk database.
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik.
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Datamateriale

Sygehusbenyttelsesstatistikregistret

Registeransvar
Formål

Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
personer, der har været indlagt på somatiske sygehusafdelinger i Danmark.
Data på individniveau omkring befolkningens indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger i løbet af et kalenderår. Oplysningerne dækker:

Indhold

Sygehusdata:
• Antal indlæggelser
• Antal sengedage
• Diagnose
• Dødsårsag mv.

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Sociale forhold/baggrundsforhold:
• Alder
• Køn
• Familie- og husstandsforhold
• Boligforhold
• Beskæftigelses- og indkomstforhold
• Uddannelsesforhold
• Modtagelse af indkomsterstattende ydelser
• Modtagelse af sygesikringsydelser mv.
• Sundhedsstyrelsens Landspatientregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Det medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bygnings- og boligstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Velstandsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistik)
Hele befolkningen
1990 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
• Ny sygdomsklassifikation (ICD10) erstattede i 1994 den hidtidige ICD8klassifikation
• Sygeplejerskekonflikten bør tages i betragtning ved vurdering af sygehusbenyttelsen i 1995
• Registrets indhold af baggrundsoplysninger er løbende blevet udvidet
Se i øvrigt beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
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Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

•
•

Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for sygehusbenyttelsesstatistikregistret
• Danmarks Statistik (1994): Sygehusbenyttelsesstatistikregistret – Oplysninger om befolkningens brug af sygehuse
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for sygehusbenyttelse (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (2000:3, 1999:9, 1998:14, 1997:1, 1996:12, 1995:4, 1994:21,
1994:18 og 1994:6)
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik (2000): Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar

Formål

Indhold

Forebyggelsesregistret
Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen
• Danmarks Statistik er registeransvarlig for oplysninger fra egne registre
• Sundhedsstyrelsen er registeransvarlig for oplysninger fra Sundhedsstyrelsens registre
Formålet med registret er at understøtte mulighederne for at udføre socialmedicinske undersøgelser af befolkningens sundhedstilstand. Det vil sige belyse
sammenhænge mellem sundhedsforhold og sociale forhold.
Registret indeholder udvalgte sundhedsdata og socioøkonomiske data på individniveau. Der findes også oplysninger om familierelationer mellem enkeltpersoner, så det er muligt at belyse forhold omkring familier.
Sundhedsdata:
• Patientoplysninger
• Dødsårsagsoplysninger
• Lægebenyttelsesoplysninger

Kilder

Population

Socioøkonomiske data:
• Demografi
• Erhverv
• Uddannelse
• Sociale ydelser
• Boligforhold
Sundhedsdata:
• Sundhedsstyrelsens Landspatientregister
• Sundhedsstyrelsens Register over legalt provokerede aborter
• Sundhedsstyrelsens Misdannelsesregister
• Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister
• Sundhedsstyrelsens Medicinske fødselsregister
• Danmarks Statistiks Sygesikringsstatistikregister
Socioøkonomiske data:
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistik)
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Statistikregister for Arbejdsmarkedsforskning (Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA))
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
Registret omfatter alle personer, der har haft bopæl i Danmark siden 1977.
• Døde og udvandrede optræder i registret indtil selve dødsfalds- og udvandringstidpunktet
• Nyfødte og indvandrede optræder i registret fra fødsels- og indvandringstidspunktet
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Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

1977 og fremefter. Det er dog forskelligt, hvor langt tilbage i tiden de enkelte
variable er tilgængelige.
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Registret er etableret af Danmarks Statistik i samarbejde med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Forebyggelsesregistret
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for Forebyggelsesregistret (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Forebyggelsesregistret – Database for forskning i sundhed og sociale forhold
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem.

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Erhvervs-/dødelighedsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske undersøgelser af den talmæssige sammenhæng mellem dødsrisiko og beskæftigelsesforhold i Danmark.
Registret indeholder oplysninger på individniveau vedrørende personers eventuelle afgang fra befolkningen og en række baggrundsdata. Oplysningerne omfatter:
Afgang fra befolkningen:
• Årsag (død, udvandring eller forsvinden)
Når afgang skyldes død:
• Dødstidspunkt
• Dødsårsag
• Dødsmåde
• Diagnose
• Behandling mv.

Kilder

Population

Dataperioden
Periodeopdeling

Baggrundsdata:
• Beskæftigelsesforhold
• Uddannelsesforhold
• Familieforhold
• Boligforhold
• Danmarks Statistiks Folke- og boligtællingsregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Det Centrale Personregister (CPR)
• Danmarks Statistiks Medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
Personer mellem 15-75 år, der havde bopæl i Danmark ved folke- og boligtællingen den 9. november 1970, den 1. januar 1981 eller den 1. januar hvert 5. år herefter.
1970 og fremefter
År
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Usikkerhed

Den væsentligste usikkerhed hidrører givet fra fagkodningen i registrene fra 1981
og frem. En del af informationerne stammer fx fra oplysningerne på selvangivelsen, som må betragtes som en usikker kilde. Der er dog sket en løbende kvalitetsforbedring siden 1981, et forhold der bør tages højde for ved analyser over længere tidsperioder.
I undersøgelserne inddrages udvandringsdatoer, som generelt er den mest usikre
del af befolkningsstatistikken. Forkerte eller manglende udvandringsdatoer påvirker beregningen af antallet af personår og vil formentlig føre til en undervurdering
af dødeligheden i et erhverv (når en udvandret person forbliver i registret, men
ikke dør i Danmark).
I de første undersøgelser baseret på folke- og boligtællingen fra 1970 er der ikke
taget hensyn til, at der kan ske ændringer af en persons personnummer, hvorved
en person kan dø under et andet personnummer, end det der fremgår af folke- og
boligtællingen. I de registerdata, der er etableret på grundlag af registerpopulationerne fra 1981 og frem, er problemet løst.
Dødsårsagsregistreringen er baseret på de lægelige indberetninger, og pålideligheden er omdiskuteret.

Databrud

Se i øvrigt beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Fag/erhvervsklassifikationen fra folke- og boligtællingen i 1970 er meget forskellig fra klassifikationen i registrene. Dette gør en sammenligning på detaljeret niveau stort set umulig mellem 1970 og de senere registerinformationer. Dødsårsagsklassifikationen kaldet ICD (International Classification of Diseases) er uændret mellem 1970 og 1993 (ICD-8), hvilket tillader sammenligninger over en lang
periode. Fra 1993 anvendes ICD-10. Det er endnu ikke undersøgt, hvor store
sammenligningsproblemer dette medfører, men de formodes at blive store.
Efter indførelsen af DISCO-koden bliver der sammenligningsproblemer med hensyn til fag mellem undersøgelser fra midten af 1990erne og bagud i tiden.

Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Se i øvrigt beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Danmarks Statistik og forskellige fonde,
herunder Helsefonden.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Erhvervs-/dødelighedsstatistikregistret.
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for dødeligheds- og erhvervsdatabasen
(findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske undersøgelser nr. 37 – Dødelighed og erhverv 1970-75
• Danmarks Statistik: Statistiske undersøgelser nr. 41 – Dødelighed og erhverv 1970-80

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar

Formål

Indhold

Erhvervs-/cancerstatistikregistret
Danmarks Statistik og Kræftens Bekæmpelse.
• Danmarks Statistik er registeransvarlig for oplysningerne fra Danmarks Statistiks Erhvervs-/dødelighedsstatistikregister
• Kræftens Bekæmpelse er registeransvarlig for oplysningerne fra Kræftens
Bekæmpelses Cancerregister
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske undersøgelser af den talmæssige sammenhæng mellem cancerforekomst og generelle samfundsmæssige forhold i Danmark herunder erhvervsforhold.
Registret indeholder oplysninger på individniveau vedrørende cancerforekomst i
befolkningen samt oplysninger om generelle samfundsmæssige forhold i Danmark. Oplysninger er knyttet på personnummer og omfatter:
Afgang fra befolkningen:
• Årsag (død, udvandring eller forsvinden)
• Dødstidspunkt
• Dødsårsag
• Dødskommune
• Dødsmåde
• Hændelsessted mv.
Samfundsmæssige forhold:
• Beskæftigelsesforhold
• Uddannelsesforhold
• Familieforhold
• Boligforhold

Dataperioden
Periodeopdeling

Medicinske forhold:
• Dødssted
• Diagnose
• Behandling
• Operation
• Strålebehandling mv.
Danmarks Statistiks Erhvervs-/dødelighedsstatistikregister
Kræftens Bekæmpelses Cancerregister
Personer mellem 15-75 år, der havde bopæl i Danmark ved folke- og boligtællingen den 9. november 1970, den 1. januar 1981 eller den 1. januar hvert 5. år herefter.
1970 og fremefter
År

Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering

Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Kræftens Bekæmpelse.

Kilder
Population
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Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres af
Kræftens Bekæmpelse.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Der er dog ret restriktive regler for anvendelsen af datamaterialet.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Erhverv/cancerstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar

Formål

Indhold

Erhvervsindlæggelsesregistret
Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.
• Danmarks Statistik er registeransvarlig for oplysninger fra egne registre.
• Sundhedsstyrelsen er registeransvarlig for oplysninger fra Sundhedsstyrelsens
Landspatientregister.
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske undersøgelser af den talmæssige sammenhæng mellem sygdomsforekomst og generelle samfundsmæssige
forhold i Danmark herunder erhvervsforhold.
Registret indeholder oplysninger på individniveau vedrørende sygdomsforekomst
i befolkningen knyttet til oplysninger om generelle samfundsmæssige forhold i
Danmark, som demografi og erhverv. Oplysningerne omfatter:
Demografi:
• Personnummer
• Bopæl
• Urbanisering
• Civilstand
• Dødsmåde
• Udvandring mv.
Erhverv:
• Beskæftigelsesstatus
• Stillingsgrupper
• Årsledighed mv.

Kilder

Population

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse

Sygdomsforekomst:
• Patienttype
• Indlæggelsesdato
• Udskrivningsdato
• Ulykke
• Diagnose mv.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Sundhedsstyrelsens Landspatientregister
Personer, der var 15-64 år gamle og havde bopæl i Danmark den 1. januar 1981,
og personer, der var 15-64 år gamle og havde bopæl i Danmark den 1. januar
hvert 5. år herefter.
1980 og fremefter
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Etableringen af registret er finansieret af Arbejdsmiljøinstituttet.
Foretages af Danmarks Statistik. Omkostninger ved opdatering mv. finansieres af
Arbejdsmiljøinstituttet.
48

Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for Erhvervsindlæggelsesregistret
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik

Evt. fordele,
ulemper og mangler

49

6WDWLVWLNUHJLVWUHWIRUIHUWLOLWHWVIRUVNQLQJ )HUWLOLWHWVGDWDEDVHQ 
Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Statistikregistret for fertilitetsforskning (Fertilitetsdatabasen)
Danmarks Statistik
Databasens formål er at danne grundlag for personorienterede statistiske undersøgelser af fertilitetsforhold.
Databasen indeholder oplysninger på individniveau vedrørende fertilitetsmønstret i Danmark i relation til sociale forhold for både mænd og kvinder. Oplysningerne omfatter:
•
•
•
•
•
•

Kilder

Population

Dataperioden
Periodeopdeling

Demografiske baggrundsvariable
Fødselsoplysninger
Indkomstoplysninger
Beskæftigelsesoplysninger
Uddannelsesoplysninger
Oplysninger om indkomsterstattende ydelser

Derudover indeholder Fertilitetsdatabasen en række beregnede variable som:
• Alder ved første fødsel
• Gennemsnitligt antal børn ved en given alder (pariteten)
• Afstand mellem børnefødsler (spacingen) mv.
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistik)
• Danmarks Statistiks Bygnings- og boligstatistikregister
• Sundhedsstyrelsens Medicinske fødselsregister
• Alle kvinder født efter 1929
• Alle mænd født efter 1915
• Alle børn født efter 1941
1980 og fremefter
År
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Usikkerhed

Bestemmelsen af antal børn er forbundet med usikkerhed, da det kun er børn
med en forældrehenvisning til en kvinde og/eller en mand, der indgår i Fertilitetsdatabasen.
Af samtlige udtrukne børn født fra 1942 frem til 1989 var det således kun 69,4
pct., der havde en forældrehenvisning til deres mor. Ses på børn udtrukket i
perioden 1960 til 1989 havde 96,7 pct. en henvisning til deres mor, mens 99,3
pct. af børnene, udtrukket i perioden 1973-1989, havde en henvisning til deres
mor.
•

Der regnes med fuld dækning (rigtige antal børn) for voksengenerationer
født fra og med 1945 og for børn født fra og med 1960

Validiteten på de beregnede variable anses for stor. For en uddybning af validiteten henvises til artiklen:
•

Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Paritetsoplysningen i Sundhedsstyrelsens Medicinske fødselsregister. Validering ved hjælp af ny fertilitetsdatabase i Danmarks Statistik, Ugeskrift for
læger 1993, af Lisbeth B. Knudsen

Se endvidere beskrivelsen af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Befolkning og Valg.
Etableringen af databasen er finansieret af Danmarks Statistik og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for statistikregistret for fertilitetsforskning
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Forskningsdatabaser – Databeredskab i Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: The Fertility Database – Guide to extracting data from
the Fertility Database
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for Fertilitetsdatabasen (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Befolkning og Valg (1997:3
og 1993:12)
• Lisbeth B. Knudsen: Fertility Trends in Denmark in the 1980s. A Register
Based on Sociodemographic Analysis of Fertility Trends, Statistiske Undersøgelser nr. 44, Danmarks Statistik

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Dette bilag indeholder en beskrivelse af følgende statistikregistre i Danmarks Statistik:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

Befolkningsstatistikregistret
Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
Arbejdsløshedsstatistikregistret
Arbejdsklassifikationsmodulet
Beskæftigelsesstatistikregistret (Basisregistret/Registerbaserede arbejdsstyrkestatistikregister
(RAS))
Arbejdspladsstatistikregistret
Uddannelsesstatistikregistret (Det integrerede elevregister)
Uddannelsesklassifikationsmodulet
Lønstatistikregistret
Løn- og personalestatistikregistret for den offentlige sektor
Indkomststatistikregistret
Velstandsstatistikregistret
Bistandslovsstatistikregistret
Statistikregistret for børn og unge
Sygedagpengestatistikregistret
Pensionsstatistikregistret
Boligstøttestatistikregistret
Børnetilskudsstatistikregistret
Daginstitutionsstatistikregistret
Sygesikringsstatistikregistret
Kriminalstatistikregistret
Bygnings- og boligstatistikregistret
Ejendomsstatistikregistret
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder
Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed

Befolkningsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, som omfatter
opgørelser af den samlede befolkning på bestemte tidspunkter samt befolkningsbevægelser. Registret skal i øvrigt kunne anvendes til at danne baggrundsoplysninger, der kan anvendes i opgørelser inden for andre personstatistikområder.
Oplysninger fra personstatistikregistret indgår i alle andre personstatistikregistre
samt i Bygnings- og boligstatistikregistret.
Data på individniveau, der bl.a. indeholder oplysninger om: personnummer,
bopælsadresse, familiehenvisning, ægteskabelig stilling, tilhørsforhold til folkekirken, fødselsregistreringssted, statsborgerskab, indvandring- eller udvandringsland, fødsel, indvandring, dødsfald, udvandring, vielse, skilsmisse, adoption, flytning og tidspunkt for hændelser.
Det centrale personregister (CPR)
Personer, der har eller har haft bopæl i Danmark (og Grønland).
1975 og fremefter (der findes dog bevægelsesoplysninger tilbage til 1971).
Kan vælges fleksibelt.
Oplysningernes pålidelighed er generelt meget høj.
For udvandringsstatistikkens vedkommende giver kildematerialets beskaffenhed
anledning til et særligt kvalitetsproblem, idet der ikke altid vil være stærke incitamenter for en udvandret person til at melde flytningen til folkeregistret; først
når en offentlig myndighed senere forsøger at komme i kontakt med vedkommende, vil det blive opdaget, at vedkommende ikke længere findes på bopælen.
I sådanne tilfælde skal folkeregistret i henhold til reglerne iværksætte en grundig eftersøgning, om nødvendigt med politiets hjælp, for at fastslå personens
opholdssted. Hvis opholdsstedet ikke kan findes, må personen meldes forsvundet i stedet for udvandret.
For indvandringsstatistikkens vedkommende giver kildematerialets beskaffenhed også anledning til et kvalitetsproblem om end af mindre omfang, idet der
ikke altid vil være stærke incitamenter for en indvandret til at melde flytningen
til folkeregistret; først når personen kontakter en offentlig myndighed, vil det
blive opdaget, at han/hun er indvandret/genindvandret på bopælen. Personer kan
også udvandre igen uden at have meldt indvandring, hvorved de overhovedet
ikke vil have været registreret i folkeregisteret som havende haft ophold her i landet.
I CPR indgår kun én oplysning om statsborgerskab. Hvis en person har flere
statsborgerskaber, hvoraf det ene er dansk, registreres personen som dansk
statsborger. Hvis ingen af statsborgerskabene er dansk, registreres det statsborgerskab, personen viser identifikation for. I definitionen af indvandrere og efterkommere indgår oplysninger om personens forældre. Oplysninger om forældre mangler for mange personer, dels fordi forældrene ikke har været i live og
boet i Danmark efter 1980, eller fordi henvisningen mellem børn og forældre
mangler. Der er dog lavet regler for, hvordan personerne behandles hvis forældreoplysninger mangler.
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Databrud

Definitionen af indvandrere og efterkommere er blevet justeret i 1997. Efter
denne justering er der udarbejdet nye tal for indvandrere og efterkommere for
perioden 1980 – 1996. Det vil med andre ord sige, at der er lavet en tidsserie
med den nye definition tilbage til 1980.
Afgrænsningen af familier er ændret i 1991. For årene 1980-1990 er der sidenhen dannet statistikregistre efter tilnærmelsesvis samme principper, således at
god sammenlignelighed kan opnås tilbage til 1980. Undtaget fra dette er, at der
for 1980erne ikke findes oplysninger for samlevende par og samboende par
hver for sig. De er slået sammen til én gruppe på grund af forældrehenvisningsnumrenes mangelfulde dækning. Det skyldes, at det er barnets (el. børnenes)
forældrehenvisninger, der afgør, om et ugift par skal regnes for et samlevende
par eller et samboende par.

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

I 1987 blev oplysninger om adopteredes statsborgerskab erstattet af en oplysning om fødeland. Ændringen skyldes en lovændring i 1986, hvorefter adopterede udenlandske børn kunne registreres som danske statsborgere ved tilmeldingen til CPR.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske efterretninger – Befolkning og valg
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Danmarks Statistikbank
• Danmarks Statistik: Befolkningens bevægelser
• Danmarks Statistik: Befolkningen i kommunerne
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for befolkningsstatistikregistret
• Danmarks Statistik (1982): Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for befolkningen pr. 1. januar (findes
på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for udenlandske statsborgere pr. 1.
januar 1998.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for hustands- og familiestatistik (findes
på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for adoptioner 1998.01 (findes på
www.dst.dk)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
fødsler og dødsfald.
Registret kan indholdsmæssigt opdeles i to dele.
1. Oplysninger omkring fødsler:
• Alle fødsler, hvor moderen har bopæl i Danmark på fødselstidspunktet
• Diverse fødselsoplysninger (fødested, levende/dødfødt, køn, længde, vægt,
paritet mv.)
• Moderens bopæl
• Civilstand
• Statsborgerskab

Population

2. Oplysninger om dødsfald:
• Alle dødsfald, hvor den afdøde havde bopæl i Danmark
• Køn
• Alder
• Bopæl
• Statsborgerskab
• Dødssted
• Dødsårsag
• Det centrale personregister (CPR)
• Fødselsanmeldelser fra Sundhedsstyrelsen (fra og med 1997 kommer oplysningerne i stedet fra Sundhedsstyrelsens Landspatientregister)
• Dødsattester fra Sundhedsstyrelsen
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul
De fødte og deres forældre samt døde personer.

Dataperioden
Periodeopdeling

Mødrene til de fødte indgår i registret, når de på fødselstidspunktet har bopæl i
Danmark, og fædrene indgår uanset bopælen. Døde indgår i registret, når de har
bopæl i Danmark på dødsdatoen.
1973 og fremefter
År

Kilder

Usikkerhed
Databrud

Dødsårsagskoderne er ændret over tiden. Til og med 1993 er ICD8 (International Classification of Causes of Death 8. rev.) brugt. Fra og med 1994 bruges
ICD10, hvilket betyder, at dødsårsager før og efter 1994 ikke uden videre kan
sammenlignes. På visse overordnede niveauer kan der dog gennemføres sammenlignelig statistik.
Et barns fødested registreres nu som moderens bopælssogn, mens det før 1982
var fødestedets (hospitalets eller klinikkens) beliggenhedssogn.
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Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Befolkningens bevægelser
• Danmarks Statistik: Databanker
Registret er etableret af Danmarks Statistik
Foretages af Danmarks Statistik
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistikregister
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for medicinsk fødsels- og
dødsfaldsstatistik (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik (1982): Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
Danmarks Statistik
Registrets formål et at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende de
arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
Data på individniveau, der bygger på oplysninger fra administrative registre og
indberetninger fra de kommunale myndigheder. Der findes bl.a. oplysninger om
foranstaltningens art, start- og slutdato og timer pr. uge i foranstaltningen. De arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger omfatter:
Aktiveringsforanstaltninger for dagpengeberettigede og kontanthjælpsmodtagere:
• Støttet beskæftigelse
• Jobtræning
• Puljejob
• Aktiverende forløb mv.
Orlovsforanstaltninger for dagepengeberettigede og kontanthjælpsmodtagere:
• Børnepasningsorlov
• Uddannelsesorlov mv.
Voksenuddannelsesstøtte:
• Efteruddannelse i arbejdstiden
Tilbagetrækningsforanstaltninger:
• Efterløn mv.

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling

Lovgrundlag:
• Lov om DNWLYDUEHMGVPDUNHGVSROLWLN gældende for dagpengeberettigede
• Lov om NRPPXQDODNWLYHULQJ gældende for kontanthjælpsberettigede
• Lov om DNWLYVRFLDOSROLWLNgældende for kontanthjælpsberettigede
• Lov om RUORY gældende for dagpengeberettigede og kontanthjælpsberettigede
• Lov om YRNVHQXGGDQQHOVHVVW¡WWH
• Lov om DUEHMGVO¡VKHGVIRUVLNULQJ (tilbagetrækning)
• Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikationsmodul
• Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale register for arbejdsmarkedsstatistik
(CRAM)
• Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsmarkedspolitiske register (AMPO)
• Indberetninger fra kommunerne omkring de kommunale aktiveringsforanstaltninger
• Undervisningsministeriets register over personer, der deltager i uddannelser
med voksenuddannelsesstøtte
Personer, der deltager i en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning.
1994 og fremefter
År/kvartal
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Usikkerhed

•
•

Indberetningerne stammer fra mange kilder (kommuner og AF) med en vis
inkonsistens
Kommunernes indberetningsmetoder er forskellige. Det kan ske gennem:
•
•
•
•

•

Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

KOMMA
Danmarks Statistiks indberetningssystem
Egne systemer
Papir

Overskridelse af indberetningstidspunkt

I 1994 var enkelte kommuner ikke i stand til at indberette data for hvert enkelt
aktiveringsforhold. Frem til slutningen af 1994 indberettede disse kommuner i
stedet individoplysninger om personer, der var aktiverede ultimo kvartalet.
Flere databrud, da eksisterende ordninger nedlægges, og nye kommer til.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Arbejdsmarked
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Arbejdsmarked (1999:40,
1997:14, 1997:2 m.fl.)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Arbejdsløshedsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
befolkningens ledighed.
Data på individniveau vedrørende befolkningens ledighedsperioder. Der findes
bl.a. oplysninger om ledighedsforhold (årsag, grad, timer, afmeldegrund mv.),
a-kasseforhold (type, afdeling mv.) samt en række baggrundsvariable (alder,
civilstand, bopæl mv.)
• Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale register for arbejdsmarkedsstatistik
(CRAM)
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Oplysninger om dagpengemodtagere indberettes af arbejdsløshedskasserne.

Population

Oplysninger om kontanthjælpsmodtagere indberettes af Arbejdsformidlingen,
som igen skriftligt kan aftale at overgive indberetningskompetencen til en given
kommune.
Personer mellem 16 og 66 år, der har været registreret som ledige hos AF i løbet
af kalenderåret.
Det kan være:
1. Arbejdsløshedsforsikrede dagpengemodtagere
2. Ledige kontanthjælpsmodtagere
• Ikke-forsikrede ledige
• Forsikrede ledige (ikke optjent dagpengeret eller mistet dagpengeret)
Ikke-forsikrede ledige, der ikke modtager kontanthjælp, indgår ikke i registret.

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse

Kontanthjælpsmodtagere skal i øvrigt kun indberettes til registret, hvis de opfylder FN’s (ILO’s) krav for at være ledige. Dvs. de skal:
• ikke være i beskæftigelse
• være til rådighed for beskæftigelse
• aktivt søge beskæftigelse
1979 og fremefter
År/måneder/uger

• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Arbejdsmarked
• Danmarks Statistik: Konjunkturstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
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Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for arbejdsløshedsstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for arbejdsløshed 1998.01 (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for befolkningens arbejdsløshed
1997.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Arbejdsmarked (2000:10,
2000:5, 2000:3, 2000:1, 1999:46, 1999:20 m.fl.)
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik (1999): Integreret arbejdsmarkedsstatistik – Arbejdsmarkedsregnskab og arbejdstidsregnskab 1995-97
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem
• Danmarks Statistik (1982): Personstatistik på registergrundlag

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Arbejdsklassifikationsmodulet (AKM)
Danmarks Statistik
Registrets formål er at give statistiske baggrundsoplysninger vedrørende befolkningens beskæftigelsesforhold til statistikregistre, hvor sådanne oplysninger er
relevante.
Data på individniveau vedrørende befolkningens beskæftigelsesforhold. Der findes bl.a. oplysninger om ATP-bidrag, ledighed, løn, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesstatus, arbejdsløshedsforsikring, arbejdsløshedskasse, uddannelse, arbejdssted, firmabranche, ejerforhold og arbejdsstedets størrelse. Derudover indgår en
række standardklassifikationer dannet ved kombination af data fra nedenstående
kilder.
• Det centrale personregister (CPR)
• Told- og Skattestyrelsens Centrale oplysningsseddelregister (COR)
• Told- og Skattestyrelsens Centrale slutligningsregister (CSR-L)
• Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale register for arbejdsmarkedsstatistik
(CRAM)
• Danmarks Statistiks Arbejdspladsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske registersystem
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Beskæftigelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Lønstatistikregister for den private sektor
• Danmarks Statistiks Løn- og personalestatistikregister for den offentlige sektor
Personer med bopæl i Danmark samt personer i øvrigt, der betaler indkomstog/eller formueskat til staten.
1976 og fremefter
År

Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for arbejdsklassifikationsmodulet
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Beskæftigelsesstatistikregistret (Basisregistret/Registerbaserede arbejdsstyrkestatistikregister (RAS))
Danmarks Statistik
Registrets formål er at give statistiske oplysninger om befolkningens beskæftigelsesforhold.
Data på individniveau omkring befolkningens beskæftigelsesforhold. Der findes
bl.a. oplysninger om løn, ATP-bidrag, stilling, ansættelsesperioder, arbejdssted,
ledighed, arbejdsløshedsforsikring, uddannelse og pension.
• Danmarks Statistiks Arbejdspladsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske registersystem
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Sygedagpengestatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsløshedsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA)
• Danmarks Statistiks Bistandslovstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Told- og Skattestyrelsens Centrale oplysningsseddelregister (COR)
Personer, som er eller har været erhvervsmæssigt beskæftiget i Danmark, eller
som har eller har haft bopæl i Danmark.
1977 og fremefter
År/måned
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
• Antallet af oplysninger/kilder er blevet udvidet over tiden
• Ændringer i brancheklassifikation i 1993 (overgang fra DSE77 til DB93)
Se i øvrigt beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelsen af kilder.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Arbejdsmarked
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
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Yderligere
oplysninger

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Danmarks Statistik: Forskrifter for beskæftigelsesstatistikregistret
Danmarks Statistik: Varedeklaration for registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
(findes på www.dst.dk)
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Arbejdsmarked (2000:7,
1999:9, 1998:21, 1997:18, 1996:26, 1995:13, 1994:11, 1993:17, 1992:15,
1991:25, 1991:1, 1989:19, 1989:4, 1988:21, 1987:1, 1986:2, 1984:15, 1984:3
og 1983:7)
Danmarks Statistik: Varedeklaration for erhvervsbeskæftigelsen 1996.01 (findes på www.dst.dk)
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Generel erhvervsstatistik og
handel (2000:4, 1996:6, 1998:14, 1997:11, 1996:20, 1995:7, 1994:5, 1993:11,
1992:10, 1991:13, 1991:5, 1990:6, 1988:12, 1987:2, 1986:4 og 1985:5)
Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
Danmarks Statistik (1999): Integreret arbejdsmarkedsstatistik – Arbejdsmarkedsregnskab og arbejdstidsregnskab 1995-97
Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem.
Danmarks Statistik (1982): Personstatistik på registergrundlag

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Arbejdspladsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at give statistiske oplysninger om befolkningens beskæftigelsesforhold og geografiske fordeling efter arbejdssted og om de lokale erhvervsenheders fordeling efter placering, branche og personaleforhold. Registret skal i øvrigt kunne anvendes til at danne baggrundsoplysninger om personernes beskæftigelsesforhold og arbejdsstedsplacering, som kan anvendes i opgørelser inden for
andre statistikområder.
Registret indeholder oplysninger på individniveau vedrørende befolkningens ansættelsesforhold. Oplysningerne er af følgende art:
• Løn
• Beskæftigelsesperiode i året
• Arbejdsstedskode
• Virksomhedens SE-nummer
• Beliggenhed
• ATP-bidrag
• Branche mv.
• Told- og Skattestyrelsens Centrale oplysningsseddelregister (COR)
• Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske registersystem
• Danmarks Statistiks Løn- og personalestatistikregister for den offentlige sektor
Personer, der er eller har været beskæftiget som lønmodtagere i Danmark.
1979 og fremefter
År

Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for arbejdspladsstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag

Evt. fordele,
ulemper og mangler

65

8GGDQQHOVHVVWDWLVWLNUHJLVWUHW 'HWLQWHJUHUHGHHOHYUHJLVWHU 
Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Uddannelsesstatistikregistret (Det integrerede elevregister)
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende befolkningens uddannelse.
Registret indeholder oplysninger vedrørende befolkningens uddannelse. Oplysninger i registret er af følgende art:
Baggrundsoplysninger:
• Bopæl
• Statsborgerskab
• Civilstand mv.
Uddannelsesoplysninger:
• Uddannelse
• Begyndelsestidspunkt/afslutningstidspunkt
• Trin
• Retning
• Afsluttende uddannelse
• Tidspunkt (referencepunkt)
• Støtteprocent mv.

Kilder

Population
Dataperioden

Periodeopdeling

Afledte variable:
• Årgangsandel
• Uddannelsesgruppe
• Seneste almenuddannelse
• Seneste erhvervsuddannelse
• Institutionelt tilhørsforhold mv.
• Det centrale personregister (CPR)
• Indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne
–
Elevregistret (omfatter flere uddannelsesinstitutioner)
–
Det fælleskommunale elevadministrationssystem
–
Arbejdsmarkedsstyrelsens uddannelsesstatistikregister for arbejdsmarkedsuddannelser
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske registersystem
• Statens Uddannelsesstøttes register over støtteansøgere og debitorer
• Personoplysninger fra personer indvandret til Danmark indhentet via spørgeskema eller telefoninterview
Personer, som er eller har været indskrevet ved en uddannelsesinstitution i Danmark, og personer, som selv har afgivet oplysninger til registret.
1973 og fremefter, dog
• Universitetsuddannelserne fra og med 1975
• Enkeltfagskurser fra og med 1978
År

Usikkerhed
66

Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Uddannelse og kultur
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for uddannelsesstatistikregistret
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik (1982): Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for elever i grundskolen, gymnasieskolen
mv. (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for elever ved de erhvervsfaglige uddannelser (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for elever ved de frie kostskoler 1997.06
(findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for elever ved de kortere videregående
uddannelser (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for studerende på mellemlange og lange
videregående uddannelser 97/98 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for kursister ved almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag mv. (findes på www.dst.dk)

Evt. fordele,
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Uddannelsesklassifikationsmodulet (UKM)
Danmarks Statistik
Registrets formål er at give statistiske baggrundsoplysninger om den danske befolknings uddannelsesmæssige baggrund til brug inden for det personstatistiske
område, hvor sådanne oplysninger er relevante. Registret har endvidere til formål
at danne grundlag for specialstatistikker om befolkningens beskæftigelses- og
uddannelsesforhold, om de studerendes tilknytning til arbejdsmarkedet samt om
overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked.
Data på individniveau vedrørende den danske befolknings uddannelsesmæssige
baggrund og beskæftigelsesforhold. Oplysninger omfatter bl.a.:
Baggrundsoplysninger:
• Køn
• Alder
• Statsborgerskab
• Civilstand mv.
Uddannelsesoplysninger:
• Igangværende uddannelse
• Senest afsluttede almenuddannelse
• Højst afsluttede erhvervsrettede uddannelse
• Begyndelsestidspunkt/afslutningstidspunkt
• Uddannelsesgruppe
• Institutionelt tilhørsforhold mv.

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering

Beskæftigelsesoplysninger:
• Forsikringskategori
• Ledighedsgrad
• Beskæftigelsesomfang
• Stilling
• Branche
• Indkomst mv.
• Danmarks Statistiks Uddannelsesstatistikregister
• Danmarks Statistiks Folke- og boligtællingsregister
• Danmarks Statistiks Beskæftigelsesstatistikregister
Personer, der har eller har haft bopæl i Danmark eller Grønland.
1979 og fremefter
År
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Uddannelse og kultur
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
68

Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for uddannelsesklassifikationsmodulet
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for befolkningens uddannelse og beskæftigelse 1997.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik (1982): Personstatistik på registergrundlag
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder

Lønstatistikregistret
Danmarks Statistik
Formålet med registret er at give oplysninger til statistiske opgørelser vedrørende lønforhold i Danmark. Registret skal i øvrigt kunne anvendes til at danne
baggrundsoplysninger, der kan anvendes i opgørelser inden for andre personstatistikområder.
Data på individniveau omkring lønmodtagere i den private og offentlige sektor.
Der findes bl.a. oplysninger om ansættelsesforhold, arbejdsfunktion, jobstatus,
arbejdssted, arbejdstid, overtid, løn, diverse tillæg, uddannelse, tidspunkt for
uddannelsens afslutning, firmaets SE-nummer, branche og størrelse. På virksomhedsniveau findes derudover oplysninger om øvrige arbejdsomkostninger.
• Oplysninger fra private virksomheder og foreninger
• Oplysninger fra offentlige institutioner og virksomheder
• Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul
På det private arbejdsmarked indsamles lønoplysninger mv. i samarbejde med
Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger. Foreningerne indsamler oplysninger fra deres
medlemsvirksomheder og stiller dem til rådighed for Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler selv oplysningerne fra virksomheder og organisationer, der ikke er medlemmer af de ovennævnte arbejdsgiverforeninger. Der indsamles oplysninger om de enkelte lønmodtagere i samtlige private virksomheder,der beskæftiger 10 eller flere personer.

Population
Dataperioden

Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering

Registret omfatter ikke hele personalet i den offentlige sektor. Ansatte, der ikke
er omfattet af de edb-systemer, som hovedparten af henholdsvis de amtskommunale, kommunale og statslige institutioner anvender, indgår således ikke i
registret.
Personer, der er eller har været beskæftiget som lønmodtagere. Ca. 80 pct. af
lønmodtagerne i den private sektor er omfattet.
For lønmodtagere i den private sektor er der oplysninger fra 1994 og fremefter
(Muligvis findes der oplysninger længere tilbage i tiden, men det fremgår ikke
helt klart ud fra Danmarks Statistiks publikationer. I funktionærlønstatistikken
begyndte man fx først at indhente oplysninger med vedhæftede CPR-numre i
1991). For offentligt ansatte findes der oplysninger fra 1996 og fremefter.
År
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Løn- og indkomststatistik
• Danmarks Statistik: Konjunkturstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.

70

Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for lønstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik (1999): Integreret arbejdsmarkedsstatistik – Arbejdsmarkedsregnskab og arbejdstidsregnskab 1995-97
• Varedeklaration for samlede arbejdsomkostninger (findes på www.dst.dk)
• Varedeklaration for lønstatistik for statsansatte og kommunalt ansatte
1998.01 (findes på www.dst.dk)
• Varedeklaration for lønindeks for den offentlige sektor (findes på
www.dst.dk)
• Varedeklaration for lønstatistik for den private sektor (findes på
www.dst.dk)
• Varedeklaration for lønindeks for den private sektor (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Løn- og indkomststatistik (2000:3,
1999:7, 1999:3, 1999:2, 1998:5, 1998:2A, 1998:2B, 1998:1, 1997:3A,
1997:3B og 1996:3)

Evt. fordele,
ulemper og mangler

71

/¡QRJSHUVRQDOHVWDWLVWLNUHJLVWUHWIRUGHQRIIHQWOLJHVHNWRU
Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder
Population
Dataperioden

Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Løn- og personalestatistikregistret for den offentlige sektor
Danmarks Statistik
Formålet med registret er at give statistiske oplysninger om antallet af ansatte og
sammensætningen af arbejdsstyrken inden for stat og kommuner (herunder tilskudsområdet) samt om løn- og beskæftigelsesforhold for ansatte i stat og kommuner. Registret skal i øvrigt kunne anvendes til at danne baggrundsoplysninger,
der kan anvendes i opgørelser inden for andre personstatistikområder.
Data på individniveau omkring lønmodtagere i den offentlige sektor. Der er
bl.a. oplysninger om arbejdssted, stilling, overenskomstforhold, beskæftigelsens
omfang og løn.
• Oplysninger fra offentlige lønsystemer
Personer, der er eller har været beskæftiget som lønmodtagere i den offentlige
sektor (herunder tilskudsområdet).
Registret dækker for statens vedkommende årene siden 1971 og for kommunerne for årene siden 1976. Indtil 1978 indeholdt registret kun en stikprøve på 20
pct. af de kommunalt ansatte, og indtil 1985 indeholdt registret ligeledes kun en
stikprøve på 20 pct. af de statsansatte.
Fra og med 1996 baseres Danmarks Statistiks lønstatistik for både den private
og offenlige sektor på Lønstatistikregistret
Årlig
•

Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Indkomst, forbrug og priser
(til og med 1995)
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Løn- og indkomststatistik
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for løn- og personalestatistikregistret for den
offentlige sektor
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Indkomst, forbrug og priser
(1996:14, 1995:12, 1994:20, 1994:18, 1993:16, 1993:10, 1993:2, 1992:4,
1992:3, 1991:18, 1991:13, 1991:4, 1990:2, 1989:12, 1989:10, 1989:2,
1988:14, 1988:10, 1986:20, 1986:13, 1985:13, 1985:11, 1985:9, 1984:14,
1984:11, 1983:9, 1983:8)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger (1982 nr. A27, 1982 nr. A23,
1982 nr. A5, 1981 nr. A42, 1980 nr. A23, 1980 nr. A2, 1979 nr. A20, 1979
nr. A10, 1978 nr. A15, 1977 nr. A48, 1976 nr. A51, 1975 nr. 76, 1974 nr.
68, 1973 nr. 74 og 1972 nr. 77)
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Indkomststatistikregistret
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistik vedrørende befolkningens indkomst-,
fradrags-, formue- og skatteforhold.
Data på individniveau omkring befolkningens indkomst-, fradrags-, formue- og
skatteforhold. Registret indeholder bl.a. oplysninger omkring indkomsternes art
og størrelse, fradrag, formue (før 1997) og de beregnede skatter. Der er desuden
oplysninger om ægteskabelig stilling, beskæftigelsesstatus, stilling samt arbejdsstedets branchetilhørsforhold, størrelse og ejerforhold.
• Told- og Skattestyrelsens Slutligningsregister (CSR-L)
• Told- og Skattestyrelsens Oplysningsseddelregister (COR-S)
• Told- og Skattestyrelsens Socialindkomstregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Hele befolkningen. Mere præcist drejer det sig om personer med bopæl i Danmark samt personer bosat i udlandet, der skal betale indkomstskat i Danmark.
1976 og fremefter
År
I 1994 blev en række indkomstoverførsler (bl.a. kontanthjælp og en række pensionstillæg) bruttoficeret (beløbene blev hævet og samtidigt gjort skattepligtige).
På grund af formuebeskatningens ophør indgår den skattepligtige formue ikke
længere i statistikken fra og med 1997.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Indkomst, forbrug og priser
• Danmarks Statistik: Indkomster (før 1997 hed publikationen: Indkomster og formuer)
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for indkomststatistikregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for skatteorienteret indkomststatistik
(findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Indkomsterogformuer(fraogmed1997hedderpublikationen:Indkomster)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Indkomst, forbrug og priser
(2000:5, 1999:7, 1998:9, 1998:7, 1997:8, 1996:12, 1995:10, 1994:11, 1993:6,
1992:12, 1991:17, 1990:14, 1990:1, 1989:15, 1988:1, 1986:7, 1984:10 og 1984:5)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger (1981 nr. A29)
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed

Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Velstandsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistik vedrørende befolkningens velstand.
Data på individniveau omkring befolkningens indkomster og formuer. Registret
indeholder bl.a. oplysninger omkring indkomsternes art og størrelse, formue
(før 1997), branche, stilling, ledighed, familieforhold, uddannelse, bolig, ejerforhold omkring boligen, ejendomsværdi og antal biler.
I Velstandsstatistikregistret er det – i modsætning til Indkomststatistikregistret –
søgt at inddrage alle indkomstarter uden hensyn til, hvordan indkomsterne behandles skattemæssigt.
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Ejendomsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Motorkøretøjsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Pensionsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Børnetilskudsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Boligstøttestatistikregister
• Danmarks Statistiks Bygnings- og boligstatistikregister
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
Hele befolkningen. Mere præcist drejer det sig om personer med bopæl i Danmark.
1983 og fremefter
År
Oplysningerne om boligstøtte, børnetilskud og børnefamilieydelse fremkommer
via en statistisk behandling af oplysninger i de pågældende ydelsesregistre og
kan derfor afvige fra de faktiske forhold. Oplysningerne om boligstøtte findes
således kun for december måned hvert år, mens der for børnetilskud og børnefamilieydelse kun er oplysninger for 4. kvartal hvert år.
I 1994 blev en række indkomstoverførsler (bl.a. kontanthjælp og en række pensionstillæg) bruttoficeret (beløbene blev hævet og samtidig gjort skattepligtige).
På grund af formuebeskatningens ophør indgår den skattepligtige formue ikke
længere i statistikken fra og med 1997.
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger –Indkomst, forbrug og priser
• Danmarks Statistik: Indkomster (før 1997 hed publikationen: Indkomster og
formuer)
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
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Yderligere
oplysninger

•
•
•
•
•
•

Danmarks Statistik: Forskrifter for velstandsstatistikregistret
Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
Danmarks Statistik: Varedeklaration for Indkomster og formuer 1996.01
(findes på www.dst.dk)
Danmarks Statistik: Indkomster og formuer (fra og med 1997 hedder publikationen: Indkomster)
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Indkomst, forbrug og priser
(2000:10, 1999:9, 1998:9, 1997:15, 1997:5, 1996:3, 1995:3, 1994:2,
1992:22, 1991:16, 1989:17 og 1988:13)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Bistandslovsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistik vedrørende modtagere af visse ydelser
efter lov om social bistand (bistandsloven), lov om kommunal aktivering og fra
1. juli 1998 lov om aktiv socialpolitik og lov om social service.
Data på individniveau omkring modtagere af kontanthjælp i henhold til lov om
social bistand (bistandsloven), lov om kommunal aktivering (fra og med 1994)
og fra 1. juli 1998 lov om aktiv socialpolitik og lov om social service.
For hver enkelt modtager af kontanthjælp er der oplysninger om, hvilke kontanthjælpsydelser personen har modtaget, hvilke kommuner der er modtaget
ydelser fra, og hvilke måneder en given ydelse er udbetalt.
Danmarks Statistik modtager generelt kun oplysninger om, i hvilken måned en
given ydelse er udbetalt. Det betyder, at der ikke er oplysninger om ydelsesperiodens faktiske slut- og startdato. Hjælpen vedrører i nogle tilfælde en kortere
periode.

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Registret indeholder også et mindre antal baggrundsoplysninger om bl.a. alder,
køn og familieforhold.
• Indberetninger fra alle landets kommuner (hovedparten af data indhentes via
Kommunedatas økonomisystem, og den resterende del fås ved udtræk fra
lignende systemer)
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Personer (familier), der modtager eller har modtaget kontanthjælp (ca. 350.000
personer i 1998).
1977 og fremefter
År/måned
Pålideligheden af data vurderes at være god.
I 1994 blev kontanthjælpsydelserne bruttoficeret (beløbene blev hævet og samtidigt gjort skattepligtige). Samme år ændredes Bistandslovsstatistikregistret fra
at være familieorienteret til at være individbaseret. Fra 1984-1993 er kontanthjælpsdelen i det Sammenhængende socialstatistikregister “simuleret” individorienteret, idet der for ægtepar er foretaget en mekanisk fordeling af ydelsen
mellem de to ægtefæller.
Den løbende ændring af bistandsloven i form af indførelse af nye kontanthjælpsydelser, lovændringer af eksisterende ydelser og/eller af administrationen
af disse betyder, at det kan være vanskeligt at foretage sammenligninger over
længere tidsforløb af antallet af personer og udbetalt beløb for de forskellige
grupper af kontanthjælp (og typer af kontanthjælpsmodtagere) såvel som for
den enkelte kontanthjælpsydelse.
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Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

•
•

Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Socialstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for bistandslovsstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for kontanthjælpsydelser (kvartal) (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for kontanthjælpsydelser (år) (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger (1982 nr. A16, 1981 nr. A11
og 1980 nr. A11)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:17, 1998:23, 1997:11, 1996:16, 1995:16, 1994:7, 1993:16,
1993:6, 1992:15, 1991:6, 1990:7, 1985:9, 1984:4 og 1983:4)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder
Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Statistikregistret for børn og unge
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistik omkring hjælpeforanstaltninger til børn
og unge, som modtager bistand i henhold til den gældende lovgivnings bestemmelser om særlig støtte til børn og unge.
Data på individniveau omkring bistand til børn og unge i henhold til bistandslovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge. Lovgivningen giver bl.a.
mulighed for anbringelse af børn uden for hjemmet og diverse forebyggende
foranstaltninger (fx aflastningsophold, personlig rådgiver og økonomisk støtte
til ophold på kost- eller efterskole). I registret findes der bl.a. oplysninger om
hjælpeforanstaltningens art, evt. anbringelsessted (fx døgninstitution), udskrivningssted, bistandens varighed og familieforhold.
• Indberetninger fra landets kommuner (sker overvejende via blanketter)
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Personer (familier), der modtager eller har modtaget særlig bistand til børn og
unge (ca. 28.000 i 1998).
1977 og fremefter
År
Pålideligheden af data vurderes at være god.
Lovgivningen omkring bistand til børn og unge er ændret i henholdsvis 1985 og
1993, og statistikken på dette område er derfor ikke direkte sammenlignelig
gennem alle årene. Efter ændringer i bistandsloven pr. 1. januar 1985 udgik
anbringelse efter loven om henstilling eller pålæg om døgnophold, hvorefter
samtlige døgnanbringelser fik hjemmel i de almindelige anbringelsesparagraffer. Fra januar 1993 indebar lovændringer, at visse former for bistand, som tidligere blev betragtet som anbringelse uden for hjemmet, blev flyttet til gruppen
af forebyggende foranstaltninger. Samtidig blev der indført en række nye forebyggende foranstaltninger.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Socialstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
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Yderligere
oplysninger

•
•
•
•
•
•

•

Danmarks Statistik: Forskrifter for bistandslovsstatistikregistret
Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag
Danmarks Statistik: Varedeklaration for bistand til børn og unge (findes på
www.dst.dk)
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:20, 1998:21, 1997:19, 1996:21, 1995:21, 1995:3, 1994:1,
1993:3, 1992:2, 1991:1, 1990:3, 1989:1, 1988:4, 1987:4, 1986:4, 1985:5,
1984:4 og 1983:4)
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger (1982 nr. A16, 1981 nr. A11
og 1980 nr. A11)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Sygedagpengestatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
udbetaling af sygedagpenge i Danmark.
Data på individniveau omkring modtagere af sygedagpenge og dagpenge ved
graviditet, fødsel og adoption. For hver enkelt sag/enkel person er der oplysninger om første fraværsdato (sagsstart), første og sidste beregningsdato (dagpengeperiode), sagsart, fraværsårsag, ophørsårsag, ydelsesårsag ved sagsforlængelse og udbetalt beløb til henholdsvis sikrede og arbejdsgiver.
Registret indeholder også et mindre antal baggrundsoplysninger om bl.a. socioøkonomisk status, erhverv og familieforhold.
Kun sager med udbetaling gennem det kommunale system indgår. Dagpenge
eller løn, som arbejdsgiveren udbetaler i arbejdsgiverperioden (den periode,
hvor arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge, men ikke kan få refusion fra det offentlige), indgår ikke i opgørelserne bortset fra særlige grupper
(bl.a. kronisk syge). Offentligt ansatte indgår kun i begrænset omfang i registret,
da offentlige arbejdsgivere udbetaler løn i hele sygdomsperioden og kun i visse
tilfælde modtager dagpengerefusion fra dagpengesystemet. Siden overenskomstfornyelsen i 1989 har alle offentligt ansatte været sikret fuld løn under
graviditet, fødsel og adoption.

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed

Databrud

Fra 2000 vil offentligt ansatte også indgå i registret.
• Kommunedatas Fællesadministrative sygedagpengesystem
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)
Personer, der har modtaget sygedagpenge og dagpenge ved graviditet, fødsel og
adoption i løbet af kalenderåret (ca. 0,5 mio. personer i 1997).
1983 og fremefter. Før 1983 er der udarbejdet statistik med udgangspunkt i tabeludskrifter fra det administrative fælleskommunale dagpengeregister.
År
Pålideligheden af data fra Kommunedatas Fællesadministrative sygedagpengesystem vurderes at være god, da oplysningerne stammer fra den lovbundne
kommunale administration.
Fra og med 1998 er registerdannelsen omlagt. For dagpengeuger er den hidtidige fremgangsmåde, hvor tidsmæssigt adskilte, men “identiske” sagsforløb blev
sammenlagt, ophørt. Derfor er niveauet for antal uger nu noget lavere end før.
Tilsvarende gælder for opgørelsen af antal sager, hvor tidligere praksis med
sammenlægning af “ens” sager, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, er hørt op. Niveauet for antal sager bliver således noget højere end ved den
hidtidige fremgangsmåde.
Visse baggrundsvariable har gennem perioden skiftet indhold, det gælder fx.
stilling og branche, hvor “stilling” erstattes af “socioøkonomisk status” i 1997,
og branchenomenklaturen DSE77 afløses af DB93 i 1994.
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Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

•
•

Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Socialstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for sygedagpengestatistikregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for dagpenge ved sygdom og fødsel
mv. (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:10, 1998:18, 1997:12, 1996:18, 1995:17, 1994:23, 1994:3,
1992:19, 1992:18, 1992:1, 1991:17, 1991:15, 1991:12, 1989:17, 1989:8,
1988:11, 1987:3, 1985:10 og 1985:3)

Evt. fordele,
ulemper og mangler

81
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population

Dataperioden

Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering

Pensionsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
udbetaling af pensioner i Danmark.
Data på individniveau omkring modtagere af sociale pensioner (folkepension,
førtidspension og invaliditetsydelse). Der findes bl.a. oplysninger om køn, alder, pensionsart, ægteskabelig stilling, udbetalte beløb, og om modtageren af
den sociale pension bor på plejehjem.
Der findes også data på individniveau omkring modtagere af delpension. Der
findes bl.a. oplysninger om alder, erhverv, arbejdstid før og efter overgang til
delpension og udbetalte beløb (det er ikke helt klart ud fra dokumentationen, om
der alene findes oplysninger for december måned i året, eller om der findes oplysninger omkring udbetalingen af delpension for hele kalenderåret). Delpension er en mulighed for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller i alderen 60-66 år, som nedsætter deres arbejdstid.
• Det fælleskommunale pensionssystem
• Københavns kommunes system for sociale pensioner
• Det fælleskommunale delpensionssystem
• Københavns kommunes system for delpension
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
Personer, der har modtaget sociale pensioner i løbet af kalenderåret (ca. 1 million personer i 1999). Populationen omfatter både personer med social pension
bosat i Danmark og i udlandet.
Herudover indgår også personer, der har modtaget delpension (ca. 4.000 personer i 1999). Det er ikke helt klart ud fra dokumentationen, om der er tale om
alle personer, der har modtaget delpension i løbet af kalenderåret, eller om der
kun er tale om personer, der har modtaget ydelsen i december måned.
1984 og fremefter. Før 1983 er Danmarks Statistiks offentliggjorte statistik baseret på udskrifter fra det administrative fælleskommunale pensionssystem.
Oplysninger vedrørende delpension findes fra 1987 og fremefter.
År
Pålideligheden af data vurderes at være god.
I 1994 blev de sociale pensioner bruttoficeret (beløbene blev hævet og samtidigt
gjort skattepligtige).
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Socialstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.

82

Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Yderligere
oplysninger

Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
Grundoplysningerne opbevares fem år i Danmarks Statistik og afleveres derefter til Rigsarkivet.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for pensionsstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for sociale pensioner (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:15, 1998:19, 1997:16, 1996:20, 1995:20, 1995:5, 1993:14,
1992:20, 1991:19, 1991:2, 1990:4, 1988:14, 1988:8, 1986:10, 1986:3,
1985:2 og 1984:3)
Specielt vedrørende delpension:
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for modtagere af delpension (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (2000:2, 1999:7, 1998:9, 1997:4, 1996:6, 1995:6, 1994:16,
1993:10, 1992:10, 1991:8, 1990:11, 1989:6 og 1988:12)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder
Population

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Yderligere
oplysninger

Boligstøttestatistikregistret
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistiske opgørelser vedrørende udbetaling af
boligsikring og boligydelse i Danmark.
Data på individniveau omkring modtagere af boligsikring (ikke-pensionister) og
boligydelse (pensionister). Der findes bl.a. oplysninger om beregningsgrundlaget (indkomst, husleje, antal børn og voksne i husstanden, boligens areal og en
kode for, om der er en bevægelseshæmmet person i husstanden), ydelsens art og
størrelse.
• Kommunedatas boligstøttestatistikregister
• Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister
Personer, der har modtaget boligsikring eller boligydelse (ca. 500.000 husstande i
december 1999). Der findes dog kun oplysninger omkring personer, der har modtaget boligsikring eller boligydelse i december måned.
1982 og fremefter
År
Pålideligheden af data vurderes at være god.
•
•

Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Socialstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
Grundoplysningerne opbevares fem år i Danmarks Statistik og afleveres derefter til Rigsarkivet.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for boligstøttestatistikregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for boligstøtte (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (2000:4, 1999:5, 1998:3, 1997:4, 1996:7, 1995:9, 1994:17,
1993:10, 1992:8, 1991:13, 1990:11, 1989:11, 1988:16, 1987:9, 1986:9,
1985:11, 1984:6 og 1983:12)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Børnetilskudsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistik vedrørende udbetaling af børnetilskud og
børnefamilieydelse i Danmark.
Data på familieniveau omkring modtagere af børnetilskud og børnefamilieydelse. Der findes bl.a. oplysninger om forældrenes (evt. plejeforældres) adresse og
civilstand, børnenes adresse og civilstand, ydelsens art og størrelse.
Der er relativt få oplysninger i registret, og der findes alene oplysninger for 4.
kvartal.
• De fælleskommunale administrative systemer for børnefamilieydelse og
børnetilskud
• Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister
Familier med hjemmeboende børn under 18 år, der modtager børnetilskud eller
børnefamilieydelse (ca. 650.000 familier i 4. kvartal 1998). Med den aktuelle
lovgivning drejer det sig om samtlige familier med hjemmeboende børn under
18 år.
Ud over familier med bopæl i Danmark indgår også personer bosat i udlandet,
der i henhold til EU-regler har ret til at modtage dansk børnetilskud og børnefamilieydelse.
1982 og fremefter
År
Pålideligheden af data vurderes at være god.
Til og med 1986 findes der oplysninger vedrørende ungdomsydelse. I forbindelse med ændret lovgivning bortfaldt ungdomsydelsen i 1987, og det blev i stedet
muligt at modtage børnefamilieydelse.
Databrud i 1999 som følge af, at oplysningerne fra de fælleskommunale administrative systemer for børnefamilieydelse og børnetilskud sker på et andet tidspunkt i året.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistikservice – Socialstatistik
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
Grundoplysningerne opbevares fem år i Danmarks Statistik og afleveres derefter til Rigsarkivet.
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Yderligere
oplysninger

•
•
•
•
•

Danmarks Statistik: Forskrifter for børnetilskudsstatistikregistret
Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
Danmarks Statistik: Varedeklaration for børnefamilieydelse og børnetilskud
(findes på www.dst.dk)
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:4, 1998:4, 1997:2, 1996:3, 1995:10, 1994:9, 1993:7,
1992:9, 1991:11, 1990:4, 1989:9, 1988:12, 1988:3, 1986:7, 1985:7 og
1984:6)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder

Population

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Daginstitutionsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Formålet med registret er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende børn og unges benyttelse af daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger, der drives i henhold til bistandsloven, folkeskoleloven og Lov om friskoler
og private grundskoler.
Data på individniveau omkring børn og unges benyttelse af daginstitutioner,
dagpleje og skolefritidsordninger. Der er både oplysninger om børnene og forældrene. I registret findes bl.a. oplysninger om institutionens art og ejerforhold,
institutionstakster, sagskoder vedrørende beregning af betaling og friplads,
statsborgerskab og civilstand.
• Det fælleskommunale daginstitutionssystem på Kommunedata (dækker aktuelt ca. 250 kommuner)
• Det fælleskommunale daginstitutionssystem på Århus kommunes edb-central
• Venteliste- og betalingssystem for Københavns børneinstitutioner på Københavns kommunes edb-central
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
Familier med børn i daginstitution eller dagpleje i Danmark.
Registret dækkede i 1998 ca. 85 pct. af de indskrevne børn i daginstitutioner og dagpleje, ca. 80 pct. af børnene i skolefritidsordninger og ca. 50 pct. af børnene i klubber.
1985 og fremefter
År
•
•

Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for daginstitutionsstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for den sociale ressourceopgørelse
(findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:2, 1998:12, 1997:5, 1996:14, 1996:5, 1995:13, 1993:12,
1992:3, 1991:7, 1990:2, 1989:3, 1988:1, 1987:2 og 1986:2)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamaterial
Registeransvar
Formål
Indhold

Sygesikringsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende
ydelser i henhold til den offentlige sygesikringsordning.
Data på individniveau vedrørende modtagere af ydelser i det offentlige sygesikringssystem. Der findes bl.a. oplysninger om patient- og behandlingstype, ydelsens speciale samt antal kontakter og ydelser. Derudover indeholder registret
baggrundsdata om familietype, erhverv, indkomst- og boligforhold mv.
Oplysninger stammer fra Det fælleskommunale Sygesikringssystem, som amterne samt Københavns og Frederiksberg kommune anvender ved afregningen
af sygesikringsydelser med de enkelte ydere (læger, tandlæger, fysioterapeuter,
psykologer mv.)

Kilder

Population

Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed

Afregningsmetoden betyder, at en del af udgifterne til den offentlige sygesikring ikke indgår i opgørelserne f.eks. basishonorar, rejsesygesikring, private
laboratorier mv. På den anden side indgår der i opgørelserne en række ydelser,
der afregnes gennem sygesikringssystemet, selvom de ikke er omfattet af loven
om offentlig sygesikring. Det drejer sig om helbredsmæssige undersøgelser af
gravide og børn samt børnevaccinationer, der ydes i henhold til en række særlige love.
• Det fælleskommunale sygesikringssystem
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Bolig- og bygningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
Personer, der modtager eller har modtaget sygesikringsydelser i Danmark (før
1987 findes der dog kun oplysninger om et 10-pct.s udsnit af sygesikringsydelsesmodtagerne).
1987 og fremefter. I årene 1984, 1985 og 1986 indeholder registret oplysninger
om et 10-pct.s udsnit af befolkningen.
År
Til og med 1995 har 0-15-årige børn ikke eget personnummer, men bliver registreret under den medfølgende voksnes personnummer, og med en særlig barnemarkering angives, at ydelsen er givet til et barn. Dette sker imidlertid ikke i
alle tilfælde. Derfor optræder i opgørelserne et ukendt antal mænd og især nok
kvinder, der burde være registreret som børn.
Et andet forhold, der bidrager til undervurderingen af antal børn, er, at en voksen, der fx har haft flere børn med til lægen eller har haft samme barn med til
lægen flere gange i årets løb, kun optræder som én person (et barn). Fra og med
1996 har alle personer - bortset fra de nyfødte unavngivne - eget sygesikringsbevis med eget personnummer, hvorunder registrering bør ske; til trods herfor
indberettes fortsat en stor gruppe børn under ledsagende voksnes personnummer. Videre ligger der i dette forhold en risiko for dobbelttælling af disse børn,
al den stund de kan være registreret først under en voksens personnummer, dernæst under eget personnummer.
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Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Hvor det oprindeligt typisk var læger, der havde aftaler med Sygesikringens
forhandlingsudvalg, har en række nye ydere, fx. psykologer og fysioterapeuter
gennem årene indgået aftaler og indgår dermed i opgørelserne.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik
Foretages af Danmarks Statistik
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for sygesikringsstatistikregistret
• Varedeklaration for sygesikringsstatistik 1997.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1999:19, 1998:22, 1997:17, 1996:23, 1996:4, 1995:7, 1994:12,
1992:17, 1992:4, 1991:18 og 1989:19)
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem.

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kriminalstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registrets formål er at give statistiske oplysninger om personer, der sigtes for lovovertrædelser, og personer, om hvem der i øvrigt træffes strafferetlige afgørelser.
Registret indeholder oplysninger på individniveau vedrørende personer, der enten
er sigtet eller straffet for lovovertrædelser. Oplysningerne omfatter:
Oplysninger vedrørende sigtelser:
• Sigtelsesdato
• Gerningstidspunkt
• Gerningsindhold mv.
Oplysninger vedrørende afgørelser:
• Afgørelsesdato
• Afgørelses art og omfang
• Gerningsindhold
• Anke mv.
Oplysninger vedrørende fængslinger:
• Fængsels- og løsladelsesdato
• Prøvetid
• Fængselssted
• Afgørelses art
• Gerningsindhold mv.

Kilder

Baggrundsoplysninger:
• Personnummer
• Bopæl
• Civilstand
• Statsborgerskab
• Uddannelse
• Beskæftigelsesstatus
• Branche
• Indkomst
• Eventuel indkomsterstattende ydelser
• Ledighed mv.
• Rigspolitiets centrale kriminalregister
• Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister
• Danmarks Statistiks Arbejdsklassifikationsmodul (AKM)
• Danmarks Statistiks Uddannelsesklassifikationsmodul (UKM)
• Danmarks Statistiks Indkomststatistikregister
• Danmarks Statistiks Statistikregister vedrørende indkomsterstattende ydelser
(Sammenhængende socialstatistik)
• Danmarks Statistiks Statistikregister for arbejdsmarkedsforskning (IDA)
• Danmarks Statistiks Bygnings- og boligstatistikregister
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Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Personer, der sigtes for lovovertrædelser, og personer, om hvem der i øvrigt træffes strafferetlige afgørelser.
1972 og fremefter. Registret indeholder dog ikke personnumre før 1979.
År
Se beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
I 1985 blev der foretaget ændringer af straffeloven vedrørende sædelighedsforbrydelser og andre forbrydelser samt i 1989 vedrørende voldsforbrydelser.
Se i øvrigt beskrivelse af de enkelte delregistre, jf. beskrivelse af kilder.
• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistik: Kriminalstatistik
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i
Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for kriminalstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret statistiksystem
• Danmarks Statistik: Personstatistik på registergrundlag
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Kriminalstatistik
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for recidivstatistik 1998.01 (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for strafferetslige afgørelser 1998.01
(findes på www.dst.dk)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder

Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed

Bygnings- og boligstatistikregistret
Danmarks Statistik
Registret danner grundlag for statistik vedrørende bygninger samt erhvervs- og
boligenheder i disse.
Data omkring ejendomme, bygninger samt erhvervs- og boligenheder identificeret ved henholdsvis ejendomsnummer, bygningsnummer og adresse. Om de
enkelte ejendomme findes der bl.a. oplysninger om ejerforhold, vand- og afløbsforhold, bygningernes samlede areal til beboelse og/eller erhverv og antallet
af boliger. Om ejendommenes bygninger er der oplysninger om bygningsanvendelse, opførelsesår, varmeinstallationer og opvarmningsmiddel, antal etager,
antal boliger, bygnings- og boligareal, tagdæknings- og ydervægsmateriale mv.
For de enkelte bolig- og erhvervsenheder er der bl.a. oplysninger om udlejningsforhold, en række installationsforhold (toilet, køkken, bad mv.), anvendelse, boligtype, areal og antal værelser.
Herudover er der en række oplysninger om husstanden og de enkelte personer,
som bor i hver enkelt boligenhed.
• Kort- og matrikelstyrelsens Bygnings- og boligregister (BBR)
• Det kommunale ejendomsstamregister
• Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister
Registret indeholder oplysninger om alle bygninger beliggende i Danmark bortset fra småbygninger som garager, carporte og udhuse.
1977 og fremefter
År
Da oplysningerne i BBR oprindeligt er indsamlet hos ejendomsejeren, vil især
arealoplysninger og oplysning om opførelsesår for ældre bygninger, der ikke
siden har været underkastet byggesagsbehandling, være behæftet med en vis
usikkerhed, da ejeren ofte ikke har haft sikre oplysninger om disse variable.
I begyndelsen af 1980erne foregik der i kommunerne en betydelig ændring af
vejkoderne, hvilket medfører et problem med hensyn til at følge den samme
fysiske adresse tilbage i tiden. En ændret vejkode vil således umiddelbart blive
opfattet som en flytning, selv om en sådan faktisk ikke er foretaget.

Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

• Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Byggeri og boligforhold
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
• Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt
• Danmarks Statistikbank
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
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Yderligere
oplysninger

•
•

Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
Danmarks Statistik (1994): Personstatistik i Danmark – Et registerbaseret
statistiksystem
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for bygningsopgørelsen pr. 1. januar
1998.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Byggeri og boligforhold (til
og med 1998 benævnt “Bygge- og anlægsvirksomhed”) (1999:29, 1998:42,
1997:27, 1996:22, 1995:23, 1995:16, 1995:15, 1993:3, 1992:6, 1991:1 og
1990:15)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for boliger og husstande på byområder
pr. 1. januar 1998.01 (findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for boligtællingen 1998.01 (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Byggeri og boligforhold
(1999:26)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Befolkning og valg
(1998:18, 1997:14, 1996:10, 1995:16, 1995:7, 1994:8, 1993:1, 1991:13,
1991:1, 1990:8, 1989:1, 1986:2, 1985:1, 1984:5 og 1983:11)
• Danmarks Statistik: Statistisk tabelværk 1982:II og 1981:III
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for huslejestatistik 1995.09 (findes på
www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Bygge- og anlægsvirksomhed (1996:15, 1992:14 og 1983:8)
Evt. fordele,
I Kort- og matrikelstyrelsens Bygnings- og boligregister (BBR) findes der opulemper og mangler lysninger om huslejen i lejeboliger for årene 1981, 1986, 1991 og 1995. Det ser
umiddelbart ud som om disse oplysninger ikke findes i Bygnings- og boligstatistikregistret. Men oplysningerne findes dog i Danmarks Statistik og kan benyttes i forbindelse med forsknings- og udredningsopgaver.
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Datamateriale
Registeransvar
Formål
Indhold

Kilder
Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse

Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Ejendomsstatistikregistret
Danmarks Statistik
Formålet med registret er at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende fast ejendom i Danmark.
Oplysninger om faste ejendomme i Danmark og ejere af fast ejendom. For hver
ejer findes oplysninger om ejerandel, overtagelsesdato, ejerforhold, lejeværdiforhold mv. For hver ejendom er der oplysninger om adresse, vurdering, skattefritagelse, ejendomsskatter, samlet vurderet areal mv. Endelig er der for hver
matrikel oplysninger om bl.a. matriklens areal og vejareal.
Registret består af to dele: en vurderingsdel og en skattedel.
• Told- og Skattestyrelsens Salgs- og vurderingsregister vedrørende fast ejendom (baseret på oplysninger fra kommunerne)
Faste ejendomme i Danmark og personer, som ejer fast ejendom.
1985 og fremefter
År
•

Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Offentlige finanser (til og
med 1998: Nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance)
• Danmarks Statistik: Skatter og afgifter – Oversigt
• Danmarks Statistik: Statistisk årbog
Registret er etableret af Danmarks Statistik.
Foretages af Danmarks Statistik.
Datamaterialet er tilgængeligt for forskere mv. under forskerplaceringsordningen i Danmarks Statistik. Priserne for at bruge datamaterialet følger Danmarks
Statistiks generelle prisstruktur.
• Danmarks Statistik: Forskrifter for ejendomsstatistikregistret
• Danmarks Statistik: Vejviser i statistikken 1999
• Danmarks Statistik: Varedeklaration for ejendomsbeskatningen 1997.01
(findes på www.dst.dk)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Offentlige finanser (1999:7)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Nationalregnskab, offentlige
finanser og betalingsbalance (1998:2, 1997:6, 1996:7, 1995:3, 1994:2,
1993:2, 1992:4, 1991:4, 1990:11, 1989:18, 1988:13, 1988:5, 1986:2,
1985:2, 1984:2 og 1983:8)
• Danmarks Statistik: Skatter og afgifter – Oversigt

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Dette bilag indeholder en beskrivelse af følgende databaser:
4.1

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens Register for offentlige ydelser til analysebrug
(DREAM)
4.1a Kommunedatas Beregnings- og udbetalingssystem (BIS)
4.2 Den Sociale Ankestyrelses Register over afgørelser i sager om førtidspension og støtte til køb
af bil
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Datamateriale
Registeransvar
Formål

Indhold

Kilder

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens Register for offentlige ydelser til analysebrug (DREAM)
Direktorat for Arbejdsløshedsforsikringen (DfA)
Formålet med DREAM er at tilvejebringe grundlag for udarbejdelse af analyser
og statistik om offentlige ydelser i Danmark.
DREAM kan bl.a. bruges til at kortlægge befolkningens indkomsttyper uge for
uge, hvilket gør det muligt at analysere marginaliseringsomfanget i Danmark.
DREAM består af statusoplysninger for en given person, der fortæller, om den
pågældende var ledig, på orlov, gået på efterløn, i aktivering osv. Statusoplysningerne er fordelt på følgende ni delregistre (datasæt), som samtidig fungerer som
prioriteringslag:

• Overgangsydelse og efterløn
• Ledighed
• Førtidspension – tilkendelser
• Sygedagpenge på ugebasis
• Sygedagpenge på årsbasis
• Kontanthjælp og kommunal aktivering (fra Kommunedatas beregnings- og
udbetalingssystem (BIS), jf. beskrivelsen under 4.1a)
• Orlov
• AF-aktivering efter 1994 (fra AF-Match)
• AF-aktivering før 1994 (fra CRAM)
DREAM indeholder derudover få baggrundsvariable, som:
• Civilstand
• Kommunenummer
• Statskode
• A-kasse mv.
• Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale register for arbejdsmarkedsstatistik
(CRAM)
• Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsformidlingsregister (AF-Match)
• Kommunedatas fællesadministrative sygedagpengesystem
• Kommunedatas beregnings- og udbetalingssystem (BIS), jf. beskrivelsen under 4.1a
• Den Sociale Ankestyrelses register over afgørelser i sager om førtidspension
og støtte til køb af bil
• Personoplysninger fra Arbejdsministeriet omkring modtagere af sygedagpenge
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Population

Dataperioden

Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud
Offentliggørelse
Etablering

Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet

Yderligere
oplysninger

Registret indeholder oplysninger om nuværende og forhenværende medlemmer af
de anerkendte arbejdsløshedskasser samt ikke-forsikrede ledige, der modtager
eller har modtaget bistandshjælp. Der er desuden oplysninger om personer, som
har fået tilkendt førtidspension eller har modtaget sygedagpenge. Endelig er der
oplysninger om personer, der er blevet aktiveret efter arbejdsmarkedslovgivningen
(den tidligere Lov om arbejdstilbud til ledige eller efter Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik) og sociallovgivningen (kommunal aktivering), og personer, som
har fået orlov efter Lov om orlov.
Registret indeholder aktuelt oplysninger om ca. 2,3 mio. personer.
Medio 1991 og fremefter
Der findes dog først oplysninger om modtagelse af førtidspension i 1994 eller
senere og om modtagelse af sygedagpenge i 1996 eller senere.
Uger

Der udgives ingen faste statistikker/publikationer.
Registret er etableret med udgangspunkt i oplysninger fra Socialministeriet og
Arbejdsministeriet, og det er fysisk beliggende hos Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (DfA).
Foretages af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (DfA).
Adgang til DREAM kræver accept fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (DfA), og der er kun adgang til at arbejde med registrets oplysninger på direktoratets edb-anlæg. Kun medarbejdere fra Arbejdsministeriet og Socialministeriet
har adgang til data.
• Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen: Forskrifter for Direktoratet for
Arbejdsløshedsforsikringens register for offentlige ydelser til analysebrug
(DREAM)
• Socialministeriet: Notat om DREAM-registret (Notat rekvireret hos Socialministeriet)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Registeransvar
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Kilder
Population
Dataperioden
Periodeopdeling
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Offentliggørelse
Etablering
Vedligeholdelse
Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger
Evt. fordele,
ulemper og mangler

Kommunedatas beregnings- og udbetalingssystem (BIS)
Den enkelte kommunes kommunalbestyrelse.
Systemets formål er at give de kommunale sagsbehandlere mulighed for at administrere udbetalingen af kontanthjælpsydelser samt at beregne størrelsen af ydelsen.
Systemet indeholder data på individniveau om personer, der har modtaget kontanthjælpsydelser i kalenderåret. Udbetalingsoplysningerne består af en kode for hvilken beregningsparagraf den enkelte udbetaling er sket i henhold til, samt oplysning
om udbetalingsperioden.
Kommunernes indberetninger samt interaktion med andre systemer.
Personer, der har modtaget kontanthjælpsydelser.
?
Ingen fast periodeopdeling. For hver enkelt person findes der start- og slutdatoer
for perioder med modtagelse af kontanthjælpsydelser.
Pålideligheden af data fra Kommunedatas beregnings- og udbetalingssystem vurderes at være god, da oplysningerne stammer fra den lovbundne kommunale administration.
Ingen
Systemet er etableret af Kommunedata.
Foretages af Kommunedata.
Ingen adgang umiddelbart. Mod betaling kan Kommunedata foretage specialudtræk.
http://www.kmd.dk/subject/f2.asp?id=1088
Ikke umiddelbar adgang til data. Ikke alle kommuner er med. Problemet er marginalt for de seneste år. Der er kun én kode for aktivering. Aktiveringstypen (foranstaltningstypen) kan derfor ikke udledes fra BIS. BIS indeholder ikke oplysninger
om de ydelsestyper, der ikke kræver en beregning (f.eks. aktivering i jobtræning
med løntilskud, revalidering med løntilskud etc.)
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Datamateriale
Registeransvar

Formål
Indhold

Kilder
Population
Dataperioden
Periodeopdeling
Usikkerhed
Databrud

Den Sociale Ankestyrelses Register over afgørelser i sager om førtidspension
og støtte til køb af bil
Den Sociale Ankestyrelse
Tidligere har registret været placeret i Sikringsstyrelsen, Socialstyrelsen, Socialministeriet og Socialforskningsinstituttet.
Registret danner grundlag for statistik omkring afgørelser i førtidspensionssager.
Data på individniveau vedrørende afgørelser i førtidspensionssager. Der er bl.a.
oplysninger om sagens art, afgørelse i tidligere sager, kommunens indstilling og
afgørelse og sagsbehandlingstid. Derudover er der oplysninger om civilstand,
antal børn, erhvervsmæssig stilling, forsørgelsesgrundlag og visse lægelige oplysninger.
• Indberetninger fra kommunerne og de sociale nævn (der udfyldes særlige
skemaer for hver pensionsafgørelse)
Personer, der har søgt om førtidspension eller støtte til køb af invalidebil.
1984 og fremefter
År
Reglerne for tilkendelse af førtidspension ændredes væsentligt pr.1. januar
1984. Betegnelsen invalidepension udgik helt, og alle pensionister under 67 år
benævnedes herefter førtidspensionister.
Pr.1. januar 1992 blev reglerne om tilkendelse af førtidspension omlagt, således
at kommunerne fik kompetence til selv at afgøre sager om (forhøjet) almindelig
førtidspension. Sager vedrørende tilkendelse af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelse blev fortsat afgjort af revaliderings- og pensionsnævnene, der med lovændringen dog blev overflyttet fra amtskommunerne
til statsamterne.
1. juli 1994 indførtes med ændringen af Lov om social pension igen nye regler
for tilkendelseskompetencen på førtidspensionsområdet. Med lovændringen
kunne kommuner efter anmodning få socialministerens godkendelse til at få
overført den fulde kompetence til at afgøre alle sager om førtidspension. Med
socialreformens ikrafttræden 1. juli 1998 er den fulde tilkendelseskompetence
overgået til samtlige kommuner, således at alle 275 kommuner skal behandle
alle typer af førtidspensionssager bortset fra ankesager.
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Offentliggørelse

•
•

Førtidspensioner. Årsstatistik - En kommenteret statistisk oversigt over afgørelser i førtidspensionssager truffet af kommuner, sociale nævn og revaliderings- og pensionsnævn
Førtidspensioner. Kvartalsstatistik - En kommenteret statistisk oversigt over
afgørelser i førtidspensionssager truffet af kommuner og sociale nævn

Danmarks Statistik har tidligere offentliggjort statistik med udgangspunkt i Sikringsstyrelsens Førtidspensionsregister, Socialstyrelsens Førtidspensionsregister
og Socialministeriets Førtidspensionsregister. Danmarks Statistisk har offentliggjort tal vedrørende førtidspensionsafgørelser frem til og med 1991 i Statistiske Efterretninger.
I perioden 1992-1995 stod Socialforskningsinstituttet for fremstillingen af statistik om førtidspensionsafgørelser.

Etablering

Vedligeholdelse

Adgang til
datamaterialet
Yderligere
oplysninger

Fra og med 1996 er Den Sociale Ankestyrelse ansvarlig for statistikken om førtidspensionsafgørelser.
Registret i dets nuværende form er etableret af Den Sociale Ankestyrelse (registret har dog tidligere været placeret i Sikringsstyrelsen, Socialstyrelsen, Socialministeriet og Socialforskningsinstituttet).
Foretages aktuelt af Den Sociale Ankestyrelse.
Tidligere har registret været placeret i Sikringsstyrelsen, Socialstyrelsen, Socialministeriet og Socialforskningsinstituttet.
Adgang til datamaterialet kræver accept fra Den Sociale Ankestyrelse. Datamaterialet har tidligere været anvendt til forskningsprojekter mv.
• Den Sociale Ankestyrelse: Førtidspensioner. Årsstatistik - En kommenteret
statistisk oversigt over afgørelser i førtidspensionssager truffet af kommuner, sociale nævn og revaliderings- og pensionsnævn (her er der offentliggjort statistik for 1996-1998)
• Socialforskningsinstituttet: Førtidspensioner – Årsstatistik (her er der offentliggjort statistik for 1992-1995)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger – Sociale forhold, sundhed og
retsvæsen (1993:2, 1991:20, 1990:13, 1989:14, 1988:14, 1987:10, 1986:11,
1985:11, 1984:7, 1984:1 og 1983:2)
• Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger (1981 nr. A32, 1980 nr. A39,
1979 nr. A35, 1978 nr. A32 og 1978 nr. A9)

Evt. fordele,
ulemper og mangler
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Dette bilag indeholder en oversigt over, hvilke kilder de forskellige databaser trækker på.
5.1
5.2
5.3
5.4

Oversigt over forskningsdatabaser i Danmarks Statistik og deres kilder
Oversigt over forskningsdatabaser i Danmarks Statistik og deres kilder
Oversigt over udvalgte statistikregistre i Danmarks Statistik og deres kilder
Oversigt over udvalgte statistikregistre i Danmarks Statistik og deres kilder
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Erhverv/cancerstatistikregistret
•

Erhverv/dødelighedsstatistikregistret
Erhvervsindlæggelsesregistret
•

Fertilitetsdatabasen
Forebyggelsesregistret
Forløbsdatabasen til ældreforskning

2YHUVLJWRYHUIRUVNQLQJVGDWDEDVHUL'DQPDUNV6WDWLVWLNRJGHUHVNLOGHU

6WDWLVWLNUHJLVWUH

)RUVNQLQJVGDWDEDVHUL'DQPDUNV6WDWLVWLN

Børneregistret (børnedatabasen)

Demografiske Database

Erhverv/cancerstatistikregistret
Erhverv/dødelighedsstatistikregistret

Erhvervsindlæggelsesregistret

Fertilitetsdatabasen

Forebyggelsesregistret

Forløbsdatabasen til ældreforskning

Indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistik)

Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA)

Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister

Sociale Processer og Boligforhold for Indvandrere og efterkom.

Socialforskningsregistret

Statistikregistret vedr. indk.fordeling, levevilkår og arb.mar.forhold

Statisrikregistret vedr. indvandrere og efterkommere

Statistikregistret vedr. lokal-/regionaløkonomiske modeller

Statistikregistret vedr. sociale processer og boligforhold

Sygehusbenyttelsesstatistikregistret

Børneregistret (børnedatabasen)
Demografiske Database

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstat.)

•

•

•

•
•

•

•

•

Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA)
Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister
Sociale Processer og Boligforhold for Indvandrere og efterkom.
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Socialforskningsregistret
Statistikregistret vedr. indk.fordeling, levevilkår & arb.mar.forh.
Statisrikregistret vedr. indvandrere og efterkommere
Statistikregistret vedr. lokal-/regionaløkonomiske modeller
Statistikregistret ved. sociale processer og boligforhold
•

•

•

Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Arbejdsklassifikationsmodulet
Arbejdsløshedsstatistikregistret

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Arbejdspladsstatistikregistret
Befolkningsstatistikregistret

•

•

•

Beskæftigelsesstatistikregistret
•

Bistandslovsstatistikregistret

•

•

•

Børnetilskudsstatistikregistret

•

•

•

•

Bygnings- og boligstatistikregiststret

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Boligstøttestatistikregistret

•

Dagsinstitutionsstatistikregistret

•

Ejendomsstatistikregister
Erhvervsstatstiske registersystem
•

Folke- og boligtællingsregister
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Indkomststatistikregistret
Løn- og Personalestatistikregister for den offentlige sektor

•

•

•

•

•

•

•

Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistikregister

•

Motorkøretøjsstatistikregister

•

Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Pensionsstatistikregistret

•

Sygedagpengestatistikregistret
•

•

•

•

•

•

•

Sygesikringsstatistikregistret
Uddannelsesstatistikregistret

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uddannelsesklassifikationsmodulet

•

Velstandsstatistikregistret
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Lønstatistikregister for den private sektor
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Arbejdsløshedskassernes oplysn. om dagpengemodtagere
Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsformidlingsregist. AF-Match
Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdspolitiske register (AMPO)
•

Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdstilbudsregister
Arbejdsmarkedsstyrelsens CRAM-register
Arbejdsmarkedsstyrelses Uddannelsesstatistikregister
De fælleskomm. adm.system for børnefamilieydelse/børnetilsk.

•

Den Sociale Ankestyrelses førtidspensionsregister

2YHUVLJWRYHUIRUVNQLQJVGDWDEDVHUL'DQPDUNV6WDWLVWLNRJGHUHVNLOGHU

6WDWLVWLNUHJLVWUH

)RUVNQLQJVGDWDEDVHUL'DQPDUNV6WDWLVWLN

Børneregistret (børnedatabasen)

Demografiske Database

Erhverv/cancerstatistikregistret

Erhverv/dødelighedsstatistikregistret

Erhvervsindlæggelsesregistret

Fertilitetsdatabasen

Forebyggelsesregistret

Forløbsdatabasen til ældreforskning

Indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstatistik)

Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA)
Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister

Sociale Processer og Boligforhold for Indvandrere og efterkom.

Socialforskningsregistret

Statistikregistret vedr. indk.fordeling, levevilkår og arb.mar.forhold

Statisrikregistret vedr. indvandrere og efterkommere

Statistikregistret vedr. lokal-/regionaløkonomiske modeller

Statistikregistret vedrørende sociale processer og boligforhold

Sygehusbenyttelsesstatistikregistret

Arbejdsformidlingens oplysninger om kontanthjælpsmodtagere

•

Det Centrale Personregister (CPR)
Det fælles kommunale Bistandsydelsessystem (BIS)
Det fælleskommunale Daginstitutionssystem (Kommunedata)
Det fælleskommunale Daginstitutionssystem (Århus kommune)
Det fælleskommunale delpensionssystem
Det fælleskommunale elevadministrationssystem
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Det fælleskommunale pensionssystem
Det fælleskommunale sygesikringssystem
Det kommunale ejendomsstamregister
DfA’s DREAM-register
•

Interview
Kommunedatas boligstøttestatistikregister
Kommunedatas fællesadministrative sygedagpengesystem
Kort- og Matrikelstyrelsens Bygnings- og Boligregister (BBR)
•

Kræftens Bekæmpelses Cancerregister
Københavns kommunes system for delpension
Københavns kommunes system for sociale pensioner
Oplysninger fra Arbejdsmarkedets Tillæspension
Oplysninger fra Arbejdsministeriet

•

Oplysninger fra ATP

•

Oplysninger fra kommunerne
Oplysninger fra offentlige institutioner og virksomheder
Oplysninger fra offentlige lønsystemer
Oplysninger fra private virksomheder og foreninger
Oplysninger fra sociale nævn
Oplysninger fra Socialministeriet
Oplysninger fra Undervisningsministeriet / SU
Rigspolitiets Centrale Kriminalregister
•

Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister
Sundhedsstyrelsens Dødsattester
Sundhedsstyrelsens Fødselsanmeldelser
•

•

Sundhedsstyrelsens Fødselsregister

•
•

Sundhedsstyrelsens register over legalt provokerede aborter

•

Told- og Skattestyrelsens Cetrale Oplysningsseddelregister
Told- og Skattestyrelsens Cetrale slutligningsregister (CSR-L)
Told- og Skattestyrelsens Cetrale slutligningsregister (CSR-K)
Told- og Skattesytrelsens salgs- og vurderingsregister
Told- og Skattestyrelsens socialindkomstregister
Uddannelsesinstitutionerne (Elevregister)

•

Udlændingestyrelsens Udlændingeregister
Venteliste- og betalingssystem for Københavns Børneinstitut.
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•

•

•

Sundhedsstyrelsens Landspatientregister
Sundhedsstyrelsens misdannelsesregister
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Demografiske Database
Erhverv/cancerstatistikregistret
Erhverv/dødelighedsstatistikregistret
Erhvervsindlæggelsesregistret
Fertilitetsdatabasen
Forebyggelsesregistret
Forløbsdatabasen til ældreforskning

•

•

•

•

Indkomsterstattende ydelser (Sammenhængende socialstat.)
Integreret database for arbejdsmarkedsforskning (IDA)

 2 Y HUVLJ WR Y HUXG Y DOJWH VWD WLVWLN UHJLV WUH L' D Q P DUN V6 WD WLVWLN RJ G HUHVNLOG HU

6 WDWLV WLNUHJ LVWUH

 6 W D WLV WLN UH J LV WU H L' D Q P DUN V 6 WD W LV WLN

Arbejds klassifikationsm odulet

Arbejdsløshedsstatistikregistret

Arbejds pladsstatistikregistret

B efolkningsstatistikregistret

B eskæ ftigels esstatistikregistret

Bistandslovsstatistikregistret

B oligstøttestatistikregistret

B ygnings- og boligstatistikregiststret

Børnetilskudsstatistikregistret

D agsinstitutionsstatistikregistret

Ejendomsstatistikregistret

Indkomststatistikregistret

Kriminalstatistikregistret

Løn- og pers onalestatistikregistret for den offentlige s ektor

Lønstatistikregistret

M edicinsk fø ds els- og dødsfaldsstatistikregister

P ensionsstatistikregistret

Statistikregistret f or arbejds m arkedspolitis ke foranstaltninger
Statistikregistret til analys er af virks om heders s ociale engagem ent

S ygedagpengestatistikregistret

S ygesikringsstatistikregistret

Uddannels esklassifikations m odulet

Uddannels esstatistikregistret

 $ Q G UH UH J LV WU H

V elstandsstatistikregistret

D en S ociale A nkestyrels es førtidspensionsregister

DfA’s DREAM-register

Børneregistret (børnedatabasen)

Longitudinalt arbejdsmarkedsstatistikregister
Sociale Processer og Boligforhold for Indvandrere og efterkom.
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Socialforskningsregistret
Statistikregistret vedr. indk.fordeling, levevilkår & arb.mar.forh.
Statisrikregistret vedr. indvandrere og efterkommere
Statistikregistret vedr. lokal-/regionaløkonomiske modeller
Statistikregistret ved. sociale processer og boligforhold
•

Sygehusbenyttelsesstatistikregistret
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•

Arbejdsløshedsstatistikregistret

•

Arbejdspladsstatistikregistret

•

Beskæftigelsesstatistikregistret

•

•

•

•

•

•

•

•

Arbejdsklassifikationsmodulet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Befolkningsstatistikregistret

•

•

•

Bistandslovsstatistikregistret

•

Boligstøttestatistikregistret
•

•

•

Bygnings- og boligstatistikregiststret

•

Børnetilskudsstatistikregistret

•

Ejendomsstatistikregister

Dagsinstitutionsstatistikregistret

•

•

•

•

•

Erhvervsstatstiske registersystem

•

Folke- og boligtællingsregister

Løn- og Personalestatistikregister for den offentlige sektor

•

Lønstatistikregister for den private sektor
Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistikregister

•

Motorkøretøjsstatistikregister

•

Pensionsstatistikregistret

Sygesikringsstatistikregistret
•

•

•

•

Uddannelsesklassifikationsmodulet
•

•

•

Uddannelsesstatistikregistret
Velstandsstatistikregistret
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•

•

•

•

Statistikregistret for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
Sygedagpengestatistikregistret

26.04.2000 / JEN

•

•

•

•

•

•

•

•

Indkomststatistikregistret

.LOG HU

H
U
W
LV
J
H
U
H
U
G
Q
$



•
•

Arbejdsløshedskassernes oplysn. om dagpengemodtagere

•

Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsformidlingsregist. AF-Match
•

Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdspolitiske register (AMPO)
Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdstilbudsregister
•

•

•

•

Arbejdsmarkedsstyrelsens CRAM-register

•

Arbejdsmarkedsstyrelses Uddannelsesstatistikregister
•

De fælleskomm. adm.system for børnefamilieydelse/børnetilsk.

•

Den Sociale Ankestyrelses førtidspensionsregister
•

•

•

•

Det Centrale Personregister (CPR)

•

Det fælles kommunale Bistandsydelsessystem (BIS)

2 YHUVLJ WR Y HUXG Y DOJWHVWDWLVWLNUHJLVWUHL' DQ P DUNV6WDWLVWLNRJ G HUHVNLOG HU

6 WDWLVWLNUHJ LVWUH

6W DWL VWLNUHJLVWUH L'DQP DUN V 6WDW LVWLN

Arbejdsklassifikationsm odulet

Arbejdsløshedsstatistikregistret

Arbejdspladsstatistikregistret

B efolkningsstatistikregistret

B eskæftigels esstatistikregistret

Bistandslovsstatistikregistret

B oligstøttestatistikregistret

B ygnings- og boligstatistikregiststret

Børnetilskudsstatistikregistret

D agsinstitutionsstatistikregistret
Ejendomsstatistikregistret

Indkomststatistikregistret

Kriminalstatistikregistret

Løn- og pers onalestatistikregistret for den offentlige s ektor

Lønstatistikregistret

M edicinsk føds els- og dødsfaldsstatistikregister

P ensionsstatistikregistret

Statistikregistret for arbejdsm arkedspolitis ke foranstaltninger

Statistikregistret til analys er af virks omheders s ociale engagem ent

S ygedagpengestatistikregistret

S ygesikringsstatistikregistret

Uddannelsesklassifikations m odulet

Uddannelsesstatistikregistret

$ QGUHUH JLVWU H

V elstandsstatistikregistret

D en S ociale A nkestyrels es førtidspensionsregister

DfA’s DREAM-register

Arbejdsformidlingens oplysninger om kontanthjælpsmodtagere

•

Det fælleskommunale Daginstitutionssystem (Kommunedata)

•

Det fælleskommunale Daginstitutionssystem (Århus kommune)

•

Det fælleskommunale delpensionssystem

•

Det fælleskommunale elevadministrationssystem
•
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Det fælleskommunale pensionssystem

•

Det fælleskommunale sygesikringssystem
•

Det kommunale ejendomsstamregister
DfA’s DREAM-register

•

Interview
•

Kommunedatas boligstøttestatistikregister

•

•

Kommunedatas fællesadministrative sygedagpengesystem
•

Kort- og Matrikelstyrelsens Bygnings- og Boligregister (BBR)
Kræftens Bekæmpelses Cancerregister

•

Københavns kommunes system for delpension

•

Københavns kommunes system for sociale pensioner
Oplysninger fra Arbejdsmarkedets Tillæspension

•

Oplysninger fra Arbejdsministeriet
Oplysninger fra ATP
•

•

•

Oplysninger fra kommunerne

•

Oplysninger fra offentlige institutioner og virksomheder
•

Oplysninger fra offentlige lønsystemer

•

Oplysninger fra private virksomheder og foreninger

•

Oplysninger fra sociale nævn

•

Oplysninger fra Socialministeriet
•

•

Oplysninger fra Undervisningsministeriet / SU
•

Rigspolitiets Centrale Kriminalregister
Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister

•

Sundhedsstyrelsens Dødsattester

•

Sundhedsstyrelsens Fødselsanmeldelser
Sundhedsstyrelsens Fødselsregister

Sundhedsstyrelsens register over legalt provokerede aborter
•
•

•

•

•

Told- og Skattestyrelsens Cetrale Oplysningsseddelregister
Told- og Skattestyrelsens Cetrale slutligningsregister (CSR-L)

•
•

Told- og Skattesytrelsens salgs- og vurderingsregister

•

Told- og Skattestyrelsens socialindkomstregister

•

Uddannelsesinstitutionerne (Elevregister)
Udlændingestyrelsens Udlændingeregister
•

Venteliste- og betalingssystem for Københavns Børneinstitut.
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Told- og Skattestyrelsens Cetrale slutligningsregister (CSR-K)
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•

•

Sundhedsstyrelsens Landspatientregister
Sundhedsstyrelsens misdannelsesregister

/LWWHUDWXU
'DQPDUNV6WDWLVWLN 
3HUVRQVWDWLVWLNL'DQPDUN±(WUHJLVWHUEDVHUHWVWDWLVWLNV\VWHP
'DQPDUNV6WDWLVWLN D
,QWURGXNWLRQWLO'DQPDUNV6WDWLVWLNVUHJLVWUH
'DQPDUNV6WDWLVWLN E
'DWDWLOIRUVNQLQJVSURMHNWHU±HQYHMOHGQLQJIRUIRUVNHUH (Findes også på www.dst.dk).
'DQPDUNV6WDWLVWLN D
)RUVNQLQJVGDWDEDVHU±'DWDEHUHGVNDEL'DQPDUNV6WDWLVWLN (Findes også på www.dst.dk).
'DQPDUNV6WDWLVWLN E
5HJLVWUH GHU I¡UHV DI 'DQPDUNV 6WDWLVWLN SU  PDUWV  (Oversigt rekvireret hos Danmarks
Statistik).
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