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identifikationskode 
1 
 
kode der er unik inden for et kodesystem 
 



sygehus-afdelingskode 
1.1 
SHAK-kode;  
identifikationskode der identificerer en post i sygehus-afdelingsklassifikationen 
Sygehus-afdelingskoder udgør et hierarkisk system med tre niveauer. 



ydernummer 
1.2 
 
identifikationskode som en yder får tildelt som betingelse for honorarafregning med Sygesikringen 
 



lokationsnummer 
1.3 
EAN-lokationsnummer;  
identifikationskode der identificerer en afsender eller en modtager af oplysninger, der sendes via en elektronisk postkasse, der kan sende og modtage Edifact-meddelelser 
Lokationsnummeret er et entydigt og globalt nummer, der er konstrueret af EAN (= International Article Numbering Association). Ved hjælp af det 13-cifrede lokationsnummer identificeres den elektroniske postkasse, der kan sende og modtage Edifact-meddelelser. Lokationsnummeret kan som sådant sammenlignes med et "almindeligt tlf.nr.", hvormed man kan ringe en samarbejdspartner op med henblik på udveksling af meddelelser. 



SOR-id 
1.4 
SOR-kode;  
identifikationskode der identificerer en post i SOR 
 



yder 
2 
 
sundhedsaktør der udøver virksomhed i henhold til lov om offentlig sygesikring 
En yder er en enkelt person eller eventuelt et kompagniskab af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. 



Sygehus-afdelingsklassifikation 
3 
 
officiel klassifikation indeholdende organisationer der skal indberette til Landspatientregisteret 
 



Yderregisteret 
4 
 
officielt register der indeholder oplysninger om ydere, der udøver virksomhed iht. Lov om Offentlig Sygesikring 
 



Sundhedsvæsenets Organisationsregister 
5 
SOR;  
officielt register der afspejler sundhedsvæsenets struktur 
Sundhedsvæsenets struktur kan afspejle forskellige aspekter fx geografi, økonomi, organisation m.m. I SOR kan desuden medtages virksomhed relateret til SOR, fx it-leverandør. 



LPR-indberetningsniveau 
5-1 
indberetningsniveau;  
samling af SOR-id'er der mapper til syvkarakters sygehus-afdelingskoder 
Trods anvendelsen af 'niveau' i termen er der ikke tale om et bestemt SOR-niveau, men om den eller de SOR-koder, for en institution, der svarer til de sygehus-afdelingskoder, der indberettes på. 



SOR-organisatorisk enhed 
5-2+6-1 
 
del af Sundhedsvæsenets Organisationsregister der er defineret af en myndighed eller af en organisation selv mhp. at synliggøre organisationens struktur 
Baggrunden for at definere en organisatorisk enhed kan være at angive et direkte økonomisk ansvar over for en institution eller anden overordnet organisatorisk enhed. Fx Medicinsk Ambulatorium, som er økonomisk ansvarlig overfor Medicinsk Center, som igen er økonomisk ansvarlig overfor hospitalet. 
Andre årsager kan være samling af faglig kompetence, fysiske forhold m.v. 



klinisk enhed 
5-2.1 
 
SOR-organisatorisk enhed der leverer sundhedsaktiviteter der vedrører undersøgelse, behandling og pleje 
Kliniske enheder er på et granuleringsniveau i SOR-hierarkiet svarende til LPR-indberetningsniveauet og nedefter. 



administrativ enhed 
5-2.2 
 
SOR-organisatorisk enhed der refererer til en enhed der leverer administrative ydelser 
Administrative enheder er på et granuleringsniveau i SOR-hierarkiet over LPR-indberetningsniveauet. 



SOR-geografisk lokalitet 
6 
geografisk lokalitet;  
område der er fysisk afgrænset hvor en eller flere SOR-organisatorisk enheder er beliggende 
En geografisk lokalitet har en eller flere besøgsadresser. Det kan fx være den del af Sygehus Lillebælt, der er beliggende i Vejle. 
Hvilke konkrete kriterier, der afgrænser det "fysiske område" er det op til institutionsejeren at definere. 
Enhver aktivitet inden for sundhedsvæsenet skal kunne stedfæstes entydigt. 



SOR-organisatorisk enhed 
6-1+5-2 
 
del af Sundhedsvæsenets Organisationsregister der er defineret af en myndighed eller af en organisation selv mhp. at synliggøre organisationens struktur 
Baggrunden for at definere en organisatorisk enhed kan være at angive et direkte økonomisk ansvar over for en institution eller anden overordnet organisatorisk enhed. Fx Medicinsk Ambulatorium, som er økonomisk ansvarlig overfor Medicinsk Center, som igen er økonomisk ansvarlig overfor hospitalet. 
Andre årsager kan være samling af faglig kompetence, fysiske forhold m.v. 





