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Abstract 

Den overordnede emnekreds for nærværende projekt er måling og analyse af dødelighed i små 

samfund med udgangspunkt i aggregeret befolkningsstatistik i Grønlands Statistikbank samt det 

herfor til grund liggende historiske og aktuelle befolkningsregister. Effektiv erkendelse af samspillet 

mellem individ og samfund, og dermed af biologiske og sociale drivkræfter relateret til befolkningens 

vækst og struktur forudsætter forankring i logiske strukturer i form af statistisk modeldannelse. 

Indsigt i flerdimensionale individ- og befolkningsprocesser i små samfund stiller særlige krav til 

holdbar demografisk inferens, både hvad angår den grundlæggende løbende personregistrering og 

statistikproduktion samt kvaliteten af den statistiske analyse. Ingen kæde er stærkere end det svageste 

led. Betydningen af præcision og disciplin i tilvejebringelse af registergrundlaget for 

befolkningsstatistikken som en nødvendig - om end langt fra tilstrækkelig - forudsætning for 

retvisende demografisk og samfundsmæssig inferens i et langtidsperspektiv kan undervurderes, men 

næppe overvurderes.  

   Et vigtigt udgangspunkt for forståelse af data som filter for holdbar erkendelse af 

befolkningsprocessen er begreber som observationsplan, heterogenitet og selektion. Et naturligt 

udgangspunkt for nærværende projekt er eksemplificering af observationsplaner til forståelse af 

analytiske muligheder og begrænsninger i aktuelle og historiske grønlandske befolkningsdata. 

Betydningen af risikomængdens størrelse for vurdering af statistisk usikkerhed under 

normalfordelingsantagelser diskuteres. Et andet vigtigt tema vedrører statistisk beskrivelse af 

heterogenitet og hermed forbunden selektion af risikomængden. Aggregering af individdata medfører 

tab af information. Klassisk modelbaseret statistisk inferens baseret på aggregerede data og 

tværsnitsbaserede observationsplaner bygger som oftest på en uudtalt og empirisk åbenbar urealistisk 

forudsætning om biologisk homogenitet, hvilket potentielt kan føre til grove fejlslutninger f.eks. 

vedrørende befolkningens helbredstilstand og forventet levetid. 

   Sådanne begrænsninger øger fokus på generationsbaserede observationsplaner og individrelaterede 

forløbsdata. Ikke-parametrisk hazard analyse i regi af levetidsmodeller frembyder den relevante 

modelklasse til demografisk analyse heraf, især anvendt på små populationer. Opbygningen af et 

anonymiseret individrelateret forløbsregister med fokus på ekstern flytning og død blandt personer 

født i Grønland skitseres. Fyldestgørende realisering af den pågældende datamodel har imidlertid vist 

sig vanskeligere end forventet og er for tiden ikke tilendebragt.   
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   I betragtning af vigtigheden af ikke-parametrisk forløbsanalyse særlig for små populationer er i 

ventetiden på empiske forløb ved stokastisk mikrosimulation produceret et register over 

individrelaterede tilstandsskift med udgangspunkt i empiriske fødselskohorter samt empiriske 

tætheder vedrørende ekstern flytning samt overgang til død, alt sammen på årsbasis 1993-2014. Halv-

parametrisk samt ikke-parametrisk estimation af alderskumulerede hazards baseret på officiel 

statistik, henholdsvis simulerede tilstandsskift, udviser pæn overensstemmelse; hvilket kan ses 

indikation af konsistens i den publicerede grønlandske befolkningsstatistik 

1. Baggrund og motivation 

Inden for ganske få år vil gruppen af ældre medborgere vokse som følge af de store fødselsårgange i 

Grønland frem til slutningen af 1960’erne. Desuden har mange nuværende og kommende ældre siden 

midten af 1950’erne oplevet dramatisk ændrede levevilkår, hvilket bl.a. har afstedkommet massive 

fertilitetsfald og dermed hastigt tiltagende befolkningsaldring samt øget etnisk og social heterogenitet.  

   En stor del af befolkningen flytter mellem Grønland og omverdenen (især Danmark), ligesom en 

gruppe født uden for landet opholder sig i Grønland i kortere eller længere perioder.  

   Administrativt og politisk er der stor opmærksomhed på aktuelle og kommende samfundsmæssige 

forandringer – mange med relation til befolkningsgrundlaget. Løbende udredning af det aktuelle 

befolkningsgrundlag og rationelle forventninger vedrørende den fremtidige befolkningsudvikling 

indgår f.eks. som en væsentlig del af grundlaget for mange beslutninger om store 

samfundsinvesteringer.  Dette medfører øget fokus på kvaliteten af udredningen af den aktuelle og 

den forventelige befolkningsudvikling.  

   Grønlands Statistik beregner på bagrund af oplysninger i Befolkningsstatistikregistret dødsintensitet 

(dødskvotienter), fertilitet (fødselskvotienter) og flytning (flyttekvotienter). Med udgangspunkt heri 

fastlægges forventninger til den fremtidige dødelighed, fertilitet, samt intern og ekstern flytning som 

grundlag for årlige fremskrivninger af den bosiddende befolkning fordelt på fødested, 

bopælskommune, by/bygd, samt køn og alder.  

   Estimation af intensitet er generelt baseret på en tværsnitsbaseret observationsplan og statistiske 

metoder, som normalt anvendes på langt større befolkninger. Fastlæggelsen af forventninger til 

drivkræfterne bag den fremtidige befolkningsudvikling er aktuelt baseret på nogle meget grove 

antagelser. Middellevetiden synes f.eks. at være steget med ca. fem år både for mænd og kvinder over 

de seneste tyve år. Det antages at denne udvikling nok vil fortsætte en rum tid endnu. 
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    Fører den omtalte makroskopiske metodeanvendelse og den pågældende observationsplan til 

retvisende empiriske analyseresultater?  Hvilke typer af usikkerhed er der? Vil en forløbsorienteret 

observationsplan kombineret med mere effektive statistiske metoder kunne give bedre og mere sikre 

bud på estimation af intensitet som udgangspunkt for rationelle forventninger til den fremtidige 

udvikling? 

     1.1 Formål 

Som led i bedst mulig imødekommelse af samfundets informationsbehov på befolkningsområdet 

koncentreres nærværende projekt specielt om analyse af dødeligheden siden 1977 med henblik på at 

belyse: 

a. Typer af usikkerhed navnlig foranlediget af små risikomængder, observationsplaner samt den 

valgte estimationsmetodes betydning for den målte dødelighed 1977-2014. 

b. Vurdering af trenden i den makroskopiske forandring i dødeligheden 1977-2014. 

c. Ikke-parametrisk analyse af generationsdødeligheden 1993-2014. 

Punkterne a-c tilsigter i første omgang den samlede bosiddende befolkning; med mulig inddragelse af 

diverse undergrupper opgjort på bosted (land/by) og fødested (Grønland/Uden for Grønland). 

2. Observationsplaner 

Ved en demografisk observationsplan forstås i nærværende sammenhæng forholdet mellem de 

registrerede oplysninger og den virkelighed data repræsenterer, nemlig hele livsforløb eller blot 

segmenter af livsforløb. Datagrundlaget for officiel befolkningsstatistik i Grønland har simultan 

karakter, idet personregistreringen generelt foregår med ringe forsinkelse efter at begivenhederne har 

fundet sted.  Segmenter af livsforløb betragtet gennem et vindue forankret i tid har reference til 

overlappende generationer (tværsnitsbaseret observation) i modsætning til længdesnitsbaseret 

observation, der vedrører livsforløb.  

Biologisk og social heterogenitet og dertil knyttet selektion frembyder et særligt problem ved 

retvisende analyse af individ- og befolkningsrelaterede forandringer med udgangspunkt i 

tværsnitsbaserede observationsplaner.  Vedrørende definition af begreberne censoring og truncation i 

forbindelse med ufuldstændig observation i længdesnitsbaserede observationsplaner se f.eks.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Censoring_(statistics). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Censoring_(statistics)
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Figur 1. Observationsplaner med reference til registerbaseret dødelighed i Grønland
+ 

 

+) Tværsnitsbaseret: ADFH (Samlet); ADEC (Historisk); CEFH (Fremtidig) 

     Generationsbaseret: AGH (Samlet); ABC (Historisk); CBGH (fremtidig) 

 

2.1. Vurdering af usikkerhed foranlediget af små risikomængder 

Rationel separation af strukturelle elementer fra tilfældighed i befolkningsprocesser forudsætter 

forankring i en statistisk model. Hvor stor en andel af den samlede variation kan beskrives under den 

valgte model? Størrelsen af ens fordelte stikprøver vil generelt være bestemmende for den sikkerhed, 

hvormed det strukturelle element kan bestemmes: jo større stikprøver, desto mindre tilfældighed.  

I bureaustatistisk regi opererer man traditionelt med ”store tal” og mange andre former for usikkerhed 

end statistisk tilfældighed (Eng. randomness), hvorfor man normalt undlader modelbaseret vurdering 

af statistisk usikkerhed. Spørgsmålet er så, om dette er en god ide, når risikomængderne er små. 

Svaret afhænger i ikke ringe grad af observationsplanen samt de antagelser, der gøres. Statistisk 

hypoteseprøvning inden for rammerne af en forløbsorienteret observationsplan vil generelt 

understøtte anvendelsen af eksakte tests, mens hypoteseprøvning med udgangspunkt i 
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tværsnitsorienterede observationsplaner må foregå ved brug af såkaldt asymptotiske tests, som oftest 

baseret på chi-square fordelingen. Hypoteseprøvning baseret på asymptotiske tests forudsætter 

generelt talmæssigt større observationssæt end eksakte tests. Dette frembyder en meget væsentlig 

anledning til at foretrække forløbsanalyse frem for tværsnitsbaseret demografisk analyse, når 

observationssættene er sparsomme. Hertil kommer at den latente heterogenitet generelt er langt større 

under tværsnitsbaserede end længdesnitsbaserede observationsplaner. 

   I samfundsvidenskabelig forskning samler interessen sig typisk om de strukturelle elementer, også i 

situationer, hvor risikomængderne er små og udfaldene fåtallige. Nærværende projekt danner ingen 

undtagelse i så henseende. Projektet vil vise, hvorledes denne interesse kan imødekommes, dels ved 

brug af grafiske tilgange, dels ved anvendelse af hypoteseprøvning baseret på hel-, og 

halvparametrisk statistisk estimation i situationer, hvor ikke-parametrisk længdesnitsbaseret statistisk 

estimation ikke er mulig på grund af begrænsninger i data.  

2.2. Vurdering af trenden i dødelighedsudviklingen 1977-2014 

Vurdering af forandringer i befolkningsdødeligheden over tid (trenden) må følgelig nødvendigvis 

foretages inden for rammerne af en eller flere statistisk modeller afhængig af datagrundlaget. 

Biologisk heterogenitet ved undfangelsen bevirker, at mennesker er forskellige. Nedslidning af 

kroppens celler henover livsforløbet (biologisk aldring) er helt øjensynlig en voksende funktion af 

tid/alder. Endelig interagerer enkeltpersoners overlevelse med de til enhver tid eksisterende fysiske og 

sociale omgivelser. Uagtet at disse livsomstændigheder er ikke-observerbare, er de dog bestemmende 

for individuel overlevelse, og dermed for befolkningsdødeligheden. Opgjort på tværsnitsbasis, jfr. 

figur 1, ADEC, fortabes der således vigtig information om historiske determinanter af aktuel 

dødelighed, både på individ- og befolkningsniveau. Opgjort på forløbsbasis, jfr. figur 1, ABC, vil 

populationsdødeligheden med tilnærmelse kunne fastlægges med udgangspunkt i tilgængelig officiel 

statistik.  

   Eksisterende makroskopisk statistisk modellering af dødelighed hviler generelt på en uudtalt 

antagelse om biologisk homogenitet hvilket bevirker, at den estimerede trend vil være påvirket af 

ikke-modelleret latent biologisk heterogenitet – med deraf følgende negative konsekvenser for 

kvaliteten af den estimerede trend.  

   En modelbaseret tilgang til inddragelse af latent biologisk heterogenitet på mikroniveau i 

forbindelse med statistisk vurdering af dødelighed er foreslået af Hansen (2015).  
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2.3. Vurdering af trenden i den forventede dødelighedsudvikling 2013-2049 

Under den multiplikative hazard model (Hansen 2015) er trenden uafhængig af latent biologisk 

heterogenitet. Ved tilpasning af modellen til den empiriske generationsdødelighed, jfr. figur 1, ABC, 

vil en trend ”renset” for biologisk heterogenitet kunne tilvejebringes bl.a. med henblik på forbedring 

af fremskrivning af dødeligheden, jfr. figur 1, CBGH. Trenden for figur 1, BEFG, bør kunne etableres 

som et kompromis mellem trends baseret på erfaringsgrundlaget med reference til Figur 1, ADEC 

samt figur 1, ABC. Det siger næsten sig selv, at en dødelighedsprognose baseret på den her beskrevne 

strategi løbende bør sammenholdes med empirisk dødelighed og modificeres i tilfælde af større 

afvigelser. Dødelighedsprognoser baseret på et længdesnitsbaserede modelgrundlag under inddragelse 

af biologisk heterogenitet har vist sig at være mere langtidsholdbare end fremskrivninger baseret på et 

tværsnitsbaseret erfaringsgrundlag med underforstået antagelse om biologisk homogenitet. Se Hansen 

(2015). 

3. Data 

Det Centrale Personregister (CPR), jfr. http://ncrr.au.dk/registre/det-centrale-personregister-cpr, er et 

landsdækkende folkeregister indført i Danmark 1. april 1968 og i Grønland i 1972. Registret omfatter 

enhver, der i en periode har haft bopæl i Danmark efter den 1.4.1968 eller i Grønland efter den 

1.5.1972. Registret ajourføres løbende og rummer oplysninger om folkekirkeforhold, slægtskab, 

civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.  

   En redegørelse for den grønlandske befolkningsstatistiks historie, herunder omlægningen af 

folkeregistreringen til CPR, overførslen af statistikproduktionen fra Grønlandsministeriet og 

Danmarks Statistik til Grønlands Statistik, samt belysning af organisation og kvalitet af 

registergrundlaget for den grønlandske befolkningsstatistik er under udarbejdelse og vil fremkomme 

andetsteds. 

3.1. Aggregerede event data 

Den tilgængelige information omfatter aggregerede hændelsesdata (Eng. events) med tilhørende 

approksimative eksponeringstider samt dertil svarende centrale befolkningsrater (”kvotienter”), begge 

datatyper opgjort under en konventionel tværsnitsbaseret observationsplan jfr. figur 1, ADEC; 

differentieret efter køn, 1-årsaldersgrupper, og fødested; frit tilgængelig i Grønlands Statistikbank via 

Internettet (link http://bank.stat.gl). Et befolkningsregnskab, som beskriver sammenhængen mellem 

hændelser og statusopgørelser samt en residualt beregnet korrektion er under udarbejdelse. 

http://ncrr.au.dk/registre/det-centrale-personregister-cpr
http://bank.stat.gl/
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Figur 2. Grafisk hændelseshistorik for en fiktiv person 

 

Figur 3. Eksempel på registerudtræk for en fiktiv person 
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3.2 Ikke-aggregerede event data vedrørende individforløb (Eng. event histories)  

Med henblik på ikke-parametrisk estimation og analyse på forløbsbasis skal overgang til død være 

oplyst på forløbsbasis med flytning mellem Grønland og verden uden for Grønland som 

censureringsårsager, jfr. figur 1, ABC, samt figur 3. Eventuel inddragelse af ADEB i ikke-parametrisk 

forløbsanalyse foranlediger endvidere venstrecensurering pr. 1. januar 1993. Hele 

vandringshistorikken må være oplyst på individniveau. Et konstrueret eksempel på en individhistorie 

er vist i figur 3-4. Det fremgår umiddelbart, at alle tabeller på befolkningsniveau vedrørende død, 

fødsel samt flytning i den officielle befolkningsstatistik vil kunne tilvejebringes på grundlag heraf. 

Der bør selvsagt løbende  bestå fuld numerisk og begrebsmæssig konsistens mellem mikroregistret og 

den officielle makroskopiske befolkningsstatistik 

 

3.3 Træk af register- og datagrundlaget for den publicerede befolkningsstatistik i 

Danmark og Grønland 

Det Centrale Personregister (CPR), jfr. http://ncrr.au.dk/registre/det-centrale-personregister-cpr, er et 

landsdækkende folkeregister indført i Danmark 1. april 1968 og i Grønland i 1972. Registret omfatter 

enhver, der i en periode har haft bopæl i Danmark efter den 1.4.1968 eller i Grønland efter den 

1.5.1972. Registret ajourføres løbende og rummer oplysninger om folkekirkeforhold, slægtskab, 

civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.    

   En detaljeret redegørelse vedrørende registergrundlaget og den administrative historie bag den 

grønlandske befolkningsstatistik er under udarbejdelse i Grønlands Statistik. Redegørelsen belyser  

overgangen fra statistikproduktion i regi af Ministeriet for Grønland/Danmarks Statistik til Grønlands 

Statistik med særlig fokus på udtræk fra CPR, konsistensproblemer samt befolkningsregnskaber.  

4.  Model 

Modelgrundlaget for analyse af dødelighed samt eventuelt af flytning i forhold til udlandet er givet 

ved det i figur 4 viste endelige (Eng. finite) tilstandsrum. Pilene angiver mulige overgange mellem de 

anførte persontilstande. Tilstandsrummet referer til en stokastisk proces, der forløber i kontinuert tid. 

 

 

http://ncrr.au.dk/registre/det-centrale-personregister-cpr
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Figur 4. Tilstandsrum for flytteproces samt overgang til død 

 

 

4.1. Estimation af parametre 

Til enhver af de figur 4 anførte overgange repræsenteret ved pile er knyttet intensitet som funktion af 

køn, tid, og alder. Under antagelse af Markov-proces vil halv-parametrisk estimation i form af 

stykkevis konstante centrale befolkningsrater være ML-estimatorer af de pågældende intensiteter dvs. 

modellens parametre. Antagelsen af Markovproces vil frembyde en første approksimation til 

beskrivelse af den empiriske befolkningsproces, der jo selvsagt også kan rumme elementer af 

varighed med eller uden reference til biologisk eller social heterogenitet, jfr. Hansen (2015). 

Inddragelse af varighedsafhængighed via stokastisk mikrosimulation er mulig, men har ikke været 

realiseret endnu under den nye Heterogenitets- og Selektionsmodel, jfr. Hansen (2015). Realisering af 

denne teknisk krævende mulighed falder i første omgang uden for sigtet med nærværende projekt. 

Vedrørende et eksempel på vurdering af varighed i en Semi-Markov process se Hansen (2000).  

   Adgang til den i figur 4 beskrevne data type, nemlig anonymiserede personløb i kontinuert tid, 

kalder på ikke-parametrisk hazard estimation der i modsætning til hel- og halvparametrisk estimation 

er forudsætningsfri vedrørende hazard funktionens form. Ikke-parametrisk estimeret intensitet vil 

frembyde et værdifuldt og mere sikkert grundlag for kvalitetsvurdering af generationsbaserede 

centrale befolkningsrater opgjort på køn, alder og diverse baggrundsvariable, jfr. afsnit 2.b. 
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4.2. Analyser 

Til illustration af de omtalte statistiske metoder udføres tre eksempler på analyser nemlig, 

a. To log-lineære tre-faktor analyser baseret på tværsnitsdata, jfr. figur 1, ADEC, med variable 

køn/alder/kalenderår med fødested (født i/uden for Grønland) som baggrundsvariabel. 

b. Grafisk analyse af aldersakkumuleret befolkningsdødelighed blandt 1-årsgenerationer født i 

Grønland 1977-2014. 

c. Sammenligning af befolkningsdødelighed og ekstern udflytning baseret på halvparametrisk 

estimation med befolkningsdødelighed baseret på ikke-parametrisk estimation blandt 1-

årsgenerationer født i Grønland 1977-2014. 

Sigtet med analyserne er dels almindelig samfundsbeskrivelse, dels prædiktion af dødelighed til brug 

bl.a. ved befolkningsfremskrivning.  

5. Resultater 

Ved analyse af et områdes dødelighed er flytning fra og til området en censoreringsårsag, der må 

tages hensyn til for at sikre retvisende estimater. Hvis fokus er på udflytning, optræder dødelighed og 

indflytning som årsager til censurering. I den officielle statistik er indflytning hændelser med ukendt 

eksponeringstid (venstre-censurering). Den statistiske analyse heraf baseres normalt på en (antagelig 

urealistisk og uoplyst) antagelse om uafhængige poisson-fordelte hændelser. Selv om hovedinteressen 

i nærværende kontekst samler sig om analyse af dødelighed på basis af små tal, bør betydningen af 

flyttebevægelser altså ikke negligeres. Af respekt for logikken må analysen af dødelighed 

nødvendigvis inddrage flytning og være modelbaseret. Heldigvis eksisterer der i den statistiske 

værktøjskasse en multivariat model til effektiv grafisk og statistisk analyse af sædvanligt 

forekommende aggregerede befolkningsdata opgjort efter køn, alder og tid. Den statistiske 

hypoteseprøvning fører frem til et asymptotisk (Chi-square) test, hvis styrke vil være svag når 

risikomængden alias eksponeringstiden er begrænset (”små tal”), jfr. afsnit 2.b. I sådanne situationer 

må meningsfulde konklusioner baseres på grafisk inspektion af modellens anvendelighed til 

beskrivelse af data. 
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Tabel 1. Numeriske analyseresultater vedrørende dødelighed: Oversigt 

 

 

5.1. Log-lineær trefaktor-analyse af occurrence/exposure på tværsnitsdata: 1977-

2015 , jfr. figur 1, ADEC 

Model 

     ln IJKm I køn J alder K Tid IJ IK JK e      
 

Her betegner effekterne IJ, IK og JK to-faktor interaktioner, mens e angiver et stokastisk restled. 

Det kan vises, at occurrence/exposure raten 
k k kx x xm D A er en ML-estimator for dødsintensiteten 

 m x  opfattet som en stykkevis konstant funktion af alderen  1,k kx x x  . Her betegner 
kxD

hændelser (Eng. events, occcurrences) og 
kxA eksponeringstid (Eng. exposure) , begge med reference  



15 

 

Figur 5.  Estimeret dødelighedsforandring i henhold til modellerne #2 og 4. 

Grønland 1977-2014 

 

 

til data. Det er indlysende, at modellen frembyder en velkommen mulighed for forenklet beskrivelse 

af et datamateriale, hvis en multiplikativ struktur er til stede, også hvis data er tilvejebragt under en 

tværsnitsbaseret observationsplan 

5.2. Analyse af dødelighed på tværsnitsdata 1977-2014 jfr. figur 1, ADEC 

Et sammendrag af numeriske resultater ved log-lineær analyse af tværsnitsbaseret dødelighed, jfr. 

modelbeskrivelsen i afsnit 5.a, er vist i tabel 1. I den ”mættede” (Eng. saturated) model #1 indgår alle 

variable inklusiv trefaktor interaktionen; der sker altså ingen reduktion af data. Det viser sig 

imidlertid, at informationstabet ved udeladelse interaktion IJK er så beskedent, denne uden skade kan 

udelades, idet nulhypotesen med testsandsynligheden P(Q>q|f) =.0613 ikke bør afvises, mens 

forholdet mellem mænds og kvinders dødelighed ser ud til at ændres væsentligt i løbet af den 

betragtede periode, nemlig 1977-2014, med tab af signifikansniveau til .0376 (model #3). 
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    Kanonisk normering tjener til at gøre de estimerede effekter sammenlignelige. Kvindernes 

dødelighedsniveau udgør således 77 pct. og mændenes 130 pct. af niveauet 100 pct. for begge køn 

under ét. Det estimerede fælles dødelighedsniveau – og dermed den estimerede forandring over tid i 

henhold til modellerne #2 og 4 – fremgår af figur 6. Beskrivelserne under model #2 og #4 fører 

øjensynlig frem til praktisk taget samme trend. En fast eksponentiel trend indlagt med de mindste 

kvadraters metode beskriver et gennemsnitligt årligt fald på intet mindre end 1.8 pct. med 62.4 pct. af 

den samlede variation forklaret under den log-lineære model. Figur 7 illustrerer den rene alderseffekt 

J under submodellerne #2 og #4.  

 

Figur 6. Estimeret alderseffekt J 
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Figur 7. Estimeret interaktion alder*tid (IJ) 1977-2014
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Figur 8. Udviklingen i den alderskumulerede generationsdødelighed ved udvalgte aldre 

blandt kvinder født i Grønland 1977-2014.  

 

 

 

   Figur 6 fremstiller den rene alderseffekt J under modellerne #2 og #4, igen med forsvindende lille 

forskel. Det fremgår, at effekt J er eksponentiel i intervallet 5-65 år, hvorefter den tiltager kraftigt 

p.gr.a. biologisk aldring. En nærliggende forklaring på den aftagende dødelighed op til femårsalderen 

er selektion foranlediget af biologisk heterogenitet ved konception af det enkelte individ, jfr. 

princippet ”Survival of the fittest”; se Hansen (2015).  

5.3. Analyse af generationsbaseret befolkningsdødelighed jfr. figur 1, ABC 

Det fremgår af tabel 1 at modelbeskrivelsen forringes væsentligt, hvis interaktionen JK, dvs. 

alder*tid, udelades. Aldersmønstret afbildet i figur 6 har med andre ord ændret sig signifikant i løbet 

af 1977-2014. Den pågældende interaktion er afbildet i figur 8. Det fremgår, at det især er børn i 
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alderen under femten år, der er berørt. Året 2011 skiller sig ligeledes ud, særlig blandt 50-årige og 

ældre personer.   

   Et forsøg på at opnå en mere nuanceret forståelse af heterogeniteten i populationsdødeligheden 

bringer arealet ABC, figur 1, i fokus. Det naturlige udgangspunkt herfor er beregning af kumuleret 

dødelighed som funktion af fødselsår T og alder x d.v.s. alderskumulerede hazards, 
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   Plot af  , kT x  mod alder for en given værdi af T resulterer i en såkaldt generationslinie, mens 

plot af  , kT x  mod T for en given værdi af x bevirker en såkaldt alderslinie. Generationslinier og 

alderslinier kan fremstilles i samme figur, hvis den benyttede software tillader overlejring (Eng. 

overlay) af plots. Formålet med fremstilling af generationsgrafik baseret på alderskumulerede hazards 

er naturligvis at identificere strukturelle træk i observationer behæftet med målingsusikkerhed f.eks. 

som følge af små tal.   

   Figur 8 viser udviklingen i generationsdødeligheden blandt kvinder født 1977 til 2014 indikeret ved 

udvalgte alderslinier. Se annotering i legend. Det fremgår, at der også blandt børn, teenagere og yngre 

voksne har været et væsentligt og stort set lineært fald i (generations)dødeligheden blandt de 

betragtede fødselsgenerationer.  Spædbørnsdødeligheden har således faldet med ca. 1.5 pct. årligt, og 

faldet ser ud til at have været endnu stærkere for børn, teenagere og yngre voksne.  

6. Ikke-parametrisk forløbsanalyse af generationsdødelighed 

Ikke-parametrisk statistisk analyse af persondata er forudsætningsfri m.h.t. hazard-funktions form; 

desuden vedrører metoden forløb, hvilket som allerede nævnt reducerer mængden af latent 

heterogenitet i skarp modsætning til  statistisk analyse af segmenter af personforløb observeret på 

tværsnitsbasis. De nævnte komparative fordele gør ikke-parametrisk statistisk analyse særlig attraktiv 

og effektiv til inferens om  befolkningsdynamik baseret på ”små tal”.     

   Et eksempel på en observationsplan med relation til ikke-parametrisk analyse af 

generationsdødelighed er vist i figur 1, ABC.  Et eksempel på et individforløb vedrørende opholdstid 

og levetid med særlig relation til Grønland er vist ved angivelse af tilstandsrum

 1: Bosat i Grønland; 2: Bosat udenfor Grønland; 3:DødS  (figur 3) med tilhørende registerbaseret 
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historik (figur 4) vedrørende opholdssted og tid gennemlevet i de betragtede tilstande. Det fremgår, at 

observationen af det viste personforløb er ufuldstændig, idet kun segmentet i perioden  1 2,t t  er 

dokumenteret. Af personregistret (figur 4) fremgår endelig vedkommendes personnummer 

(anonymiseret med et løbenummer), køn, og fødested (tidsuafhængige baggrundsvariable).  

   Givet retvisende registrerede personforløb tillader sådanne individrelaterede forløbsdata ikke-

parametrisk estimation af dødelighed i nærvær af censurering ved udflytning og tilflytning med 

relation til Grønland; subsidiært udflytning fra Grønland med død og tilflytning som 

censureringsårsager. Vedrørende en fremstilling af elementære ikke-parametriske estimationsmetoder, 

se f.eks. Rodriguez (2005). Vedrørende eksempler på demografiske anvendelser bl.a. med relation til 

Grønland, se Hansen (1982a-b, 2009a). 

6.1. Anvendeligheden af det eksisterende registergrundlag for den grønlandske 

befolkningsstatistik til individbaseret forløbsanalyse 

Beskrivelse og analyse af befolkningsprocessens dynamiske elementer – dødelighed, fertilitet, 

flytning – i små befolkninger frembyder særlige vanskeligheder på grund af ”små tal”. Dette stiller 

særlige krav til kvaliteten af datagrundlaget. Officiel befolkningsstatistik bør fremstå som 

multidimensionale marginalfordelinger baseret på et fyldestgørende registergrundlag som det filter, 

gennem hvilket realistisk erkendelse af den løbende empiriske befolkningsproces kan finde sted.   

6.2. Konstruktion af generationsbaserede tilstandsskift, jfr. figur 3-4 

Vigtigheden af ikke-parametrisk statistiske metoder ved analyse af overlevelsesdata i små samfund 

rejser spørgsmålet om det som en foreløbig erstatning for repræsentative empiriske personforløb vil 

være muligt at konstruere et mikroregister bestående af individuelle tilstandsskift, jfr. figur 3, som på 

populationsniveau har befolkningsdata vedrørende fødsel, flytning og død som marginalfordelinger 

svarende til de i Grønlands Statistikbank publicerede. I modsætning til empiriske personforløb, jfr. 

figur 4, vil sådanne interpolerede tilstandsskift ikke kunne henføres til enkeltpersoner; hvilket vil dog 

til illustration af elementær statistisk metodik vil være af underordnet betydning. Illustration af ikke-

parametrisk analyse med faste eller tidsafhængige kovariater er ikke elementær og falder uden for 

sigtet med nærværende projekt. Illustration af ikke-parametrisk statistisk analyse af 

befolkningsdødelighed baseret på simulerede individuelle tilstandsskift frembyder – i fravær af 

empiriske data - en mulighed, som vil blive undersøgt i det følgende. Fordelinger af dødsfald opgjort 
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efter køn, alder, og fødselstidpunkt på basis af simulerede tilstandsskift vil desuden kunne frembyde 

nyttige pejlemærker ved bestræbelser på rekonstruktion af empiriske individforløb.   

   Konstruktionen af generationsbaserede tilstandsskift, jfr. figur 3-4 foretages som følger: 

a. Etablér empiriske fordelingsfunktioner 
ixH  for årligt antal døde, udflytninger samt 

indflytninger opgjort på køn og etårsaldersklasser for generationerne født i Grønland årene 

1993-2014.  

b. Lad  betegne et ligefordelt tilfældigt tal tilhørende intervallet  0,1 . 

c. Find det et-årsaldersinterval  1,x x    hvor 
1x xH H

 



  . Den søgte alder ved 

tilstandsskift er da , 1,2,...,ix x i N    , hvor N betegner det samlede empiriske antal 

hændelser, som fordelingsfunktionen er beregnet ud fra. 

6.3. Ikke-parametrisk statistisk analyse af de konstruerede overlevelsesdata 

Udførelsen af den elementære ikke-parametriske statistiske analyse foretages som følger: 

a. Etablér en liste med kolonnevariablerne, 

• Fødested 

• Køn 

• Generation 

• Alder 

• Type, 

o F(ødte)  

o D(ød) 

o U(dflyttet) 

o I(ndflyttet) 

• Antal, 

o Fødte = Fødselsårgangens størrelse 

o (D, U, I) = 1 
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b. Sortér hver af variablene i listen efter fødested, køn, generation, samt alder i stigende 

orden  

 Beregn empiriske overlevelsestavler med fødested, køn, generation som baggrundsvariable, 

 

 

     

0

, 0

x F

x x I D U x

 

    
 

    Vi er nu rede til at beregne partielle overlevelsestavler (  , , D, Ux i i  )) med tilhørende alders-

akkumuleret risiko (Eng. hazard) (  , , D, Ux i i  ) ved anvendelse enten af den såkaldte product-

limit alias Kaplan-Meier estimator subsidiært Breslow/Nelson-Aalen estimatoren, jfr. f.eks. 

Rodriguez (2005) eller SAS/STAT(R) 9.2 User's Guide, Second Edition, PHREG Procedure, Failure 

Time Distribution. 

6.4. Resultater 

Det primære formål med nærværende afsnit er at præsentere nogle simple grafiske eksempler på ikke-

parametrisk analyse af alderskumuleret intensitet. I fravær af fyldestgørende empiriske personforløb, 

baseres fremstillingen på stokastisk simulerede tilstandsskift, jfr. afsnit 6.2.  

6.5.1. Sammenligning af halvparametrisk og ikke-parametrisk estimation 

Hvilken konneks – om overhovedet nogen - har de grafiske eksempler til ”virkeligheden” 

repræsenteret ved diverse makroskopiske befolkningstabeller i Grønlands Statistikbank? Fører den 

anvendte simple simulationsform til meningsfulde resultater?  Med henblik på tilvejebringelse af et 

grundlag for diskussion af disse spørgsmål sammenlignes i figur 9 alderskumuleret 

befolkningsdødelighed baseret på data, dels fra Grønlands Statistikbank, dels i form af simulerede 

tilstandsskift. Sammenligningen, der vedrører personer født i 1993 og i 2000 differentieret efter køn  

og alder, er baseret på officiel statistik vedrørende dødelighed samt antal dødsfald, udflytninger samt 

tilflytninger differentieret efter køn, et-årsaldersklasser, og kalenderår – dvs. såkaldte A-grupper. 

Disse data er let tilgængelige i Grønlands Statistikbank.  
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Figur 9. Est. alderskumuleret hazard efter køn (K, M) og fødselsår 1993 og 2000
+ 

+ 

Note. Etableret ved ikke-parametrisk estimation baseret på simulerede tilstandsskift vs. 

officiel statistik baseret på halvparametrisk estimation  
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Figur 10. Est. alderskumuleret dødsrisiko efter køn (K, M) og fødselsår 1993 og 2000 

Etableret ved ikke-parametrisk estimation baseret på simulerede tilstandsskift 
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Figur 11. Est. alderskumuleret udflytningsrisiko efter køn (K, M) og fødselsår  

1993 og 2000 

Etableret ved ikke-parametrisk estimation baseret på simulerede tilstandsskift
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   Figur 9 viser generationsestimater fremkommet ved diagonal læsning af de pågældende A-grupper 

over tid og alder i et Lexis diagram. Resultaterne er baseret på halvparametrisk og ikke-parametrisk 

estimation. Informationsgrundlaget for halvparametrisk estimation af intensitet er almindelige 

occurrence/exposure rater, i dansk bureaustatistisk sprogbrug kaldet dødskvotienter. Den anvendte 

ikke-parametriske estimation er baseret på simulerede individrelaterede tilstandsændringer. 

Overensstemmelsen mellem de respektive beregningsresultater fremstår statistisk acceptabel, hvilket 

måske er noget overraskende, den omtalte grove opgørelsesmåde på A-grupper taget i betragtning. 

Dette indikerer som noget positivt måske en ellers udokumenteret konsistens i den officielle 

befolkningsstatistik. Overensstemmelsen er bedst hvad angår 1993-generationen. Der er muligvis 

tendens til at de ikke-parametriske estimater ligger en smule over de halv-parametriske, mest 

systematisk for 2000-generationen.  Det fremgår, at der har været et meget betydeligt dødelighedsfald 

i alderen ca. et til ca. femten år henover generationerne 1993-2000, jfr. i øvrigt figur 9.  

6.5.2. Udvalgte eksempler på ikke-parametrisk estimation 

Figur 11 viser alderskumuleret dødelighed estimeret ikke-parametrisk på basis af simulerede 

individuelle tilstandsskift. Eksemplet, der vedrører fødselsgenerationerne 1993 og 2000, er det ikke-

parametriske modstykke til populationsestimatet baseret på simulerede tilstandsskift i figur 10.  

Strukturerne er stort set de samme som i figur 9. 

   Sluttelig viser figur 11 den alderskumulerede udflytningsintensitet baseret på mikrosimulerede 

tilstandsskift for mænd og kvinder i fødselsgenerationerne 1993 og 2000 blandt personer født i 

Grønland. Eksemplet antyder, at udflytningsintensiteten kunne være en smule lavere i 2000- 

generationen sammenlignet med 1993-generationen. 

   Blandt andet til fremskrivningsformål kan det være af interesse at kende de til de alderskumulerede 

hazards svarende underliggende tætheder. Skøn over disse kan f.eks. findes ved tilpasning af såkaldte 

kernel functions til de alderskumulerede hazards. Der findes en omfattende relevant fagstatistisk 

litteratur om analytisk glatning med kernefunktioner. Eksperimenter hermed går ud over rammerne 

for nærværende projekt på dettes aktuelle stade.  

7. Konklusion  

Fuldstændighed og troværdighed af det basale registergrundlag er kritisk for kvaliteten af 

befolkningsstatistikken. Tilstedeværelsen længst mulige tidsserier baseret på entydige klassifikationer 

samt informeret modelbaseret statistisk analyse er alfa og omega for retvisende og effektiv erkendelse 
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af samspillet mellem individ og samfund, og dermed af dynamiske biologiske og sociale drivkræfter 

relateret til befolkningens vækst og struktur. Sikring af borgernes personlige integritet ved datafangst, 

effektiv opbygning og sikker lagring af empiriske personregistre er selvsagt af grundlæggende 

vigtighed i demokratiske samfund. Ikke mindre vigtigt er det imidlertid at samfundet ikke afskæres 

fra at drage nytte af sine egne skatteyderbetalte befolkningsdata. Effektiv adgang til repræsentative, 

behørigt anonymiserede personforløb er af største betydning for styring (Eng. governance), forskning 

og den løbende udvikling af samfundet. Denne problematik bliver stedse mere aktuel. Nærværende 

projekt har vist, at det med udgangspunkt i publicerede marginalfordelinger på befolkningsniveau er 

muligt at retablere tidsserier af individuelle tilstandsskift på et stokastisk grundlag som foreløbig eller 

varig substitut for retvisende empiriske personforløb. 
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