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• Projektdatabaseordning
• Hvorfor? Hvad? Hvornår?

• Hvad vil det betyde for brugerne?

• Hvad vil det betyde for CRT/modeludvikling?

• Peg-og-klik og mikrodata
• Ændringer under projektdatabaseordning

• Oversigter

• Formater

• Udsnit til videre analyser

• Udlændinge i RAS, udvikling



Projektdatabaseordning

• Hvorfor?
• Konfidentialitet

• Overvågningsmodellen kører på særordning

• Hvad?
• Hovedformålet er at kun databaseadministrator har adgang til (alle) mikrodata

• Andre får adgang til aggregerede data eller kan få udsnit af mikrodata

• Hvornår?
• Skulle have været implementeret i august men IT-Service har travlt



Projektdatabaseordning

• Hvad vil det betyde for brugerne?
• Måske længere leveringstid for opdateringer 

• Mikrodata låst med password

• SAS-formater til Peg-og-klik

• Stadig muligt at få lavet udsnit af mikrodata til analyser

• Brugere er stadig ansvarlige for konfidentialitet i tabeller mv. som hjemtages

• Hvad betyder det for CRT/modeludvikling
• Arbejdet deles op på 2 adskilte projekter

• Nogle overførsler må kun udføres af Forskningsservice

• Ingen fordele



Projektdatabaseordning

Dataprojekt Modelprojekt Brugeradgang/Sharemaskine

Peg-og-klik

Rå makrodata

Rå mikrodata

Check/sammenkørsel
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+

Formater (aggregeringer)

Makrodata

Udvikling, check

Basisversion
Specialversioner

Udvikling, check

Aggregerede data

Basisversion

Specialversioner

Peg-og-klikAggregerede 
data
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Peg-og-klik og mikrodata - Oversigter

• Mikrodata kan ikke umiddelbart læses 
pga password
• Oversigter med alle variabler, labels og år
• Forslag til forbedringer?



Peg-og-klik og mikrodata - Formater

• For at Peg-og-klik kan køre sikkert er det nødvendigt at bruge SAS-
formater i stedet for aggregeringsfiler

• Virker præcis som aggregeringsfiler, nok lidt hurtigere

• Evt implementere multilevel-formater



Peg-og-klik og mikrodata – Udlændinge i RAS

• Udlændinge som arbejder i Danmark uden at være i befolkningen

• Oplysninger svarende til e-indkomst (BFL/kilden)
• Fx løn, alder, branche, sektor, disco, arbejdstid, arbejdsstedkommune

• Ikke fx uddannelse, køn, bopæl/oprindelse

• Er disse oplysninger interessante, skal de kunne trækkes vha peg-og-klik?

• Hvad med DREAM?

• Måske tidsserier?

• Automatisk check af konfidentialitet (største 2 ikke over 80%) for tabeller 
fra virksomhedsdata?


