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Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR) 

På baggrund af data fra bl.a. Landspatientregisteret indeholder Register over Legalt Provokerede 

Aborter oplysninger om provokerede aborter i Danmark. 

 Link til dokumentation af ABR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af ABR på esundhed.dk 

 

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) 

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister indeholder oplysninger om personer der er eller har 

været indskrevet i alkoholbehandling  

 Link til dokumentation af NAB på sundhedsdatastyrelsen.dk    

 

Det Statistiske Autorisationsregister (AUT) 

Autorisationsregisteret indeholder oplysninger om autorisationer, tilladelser til selvstændigt 

virke og specialeanerkendelser tildelt af Sundhedsstyrelsen for både levende og døde autorise-

rede sundhedspersoner. 

 Link til dokumentation af AUT på esundhed.dk   

 

Den Nationale Børnedatabase (BDB) 

Børnedatabasen indeholder oplysninger om højde, vægt, passiv rygning og amning indberettet 

fra kommunerne i forbindelse med de forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser. 

 Link til dokumentation af BDB på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af BDB på esundhed.dk  

 

Cancerregisteret (CAR) 

Cancerregisteret indeholder informationer om kræfttilfælde i Danmark. 

 Link til dokumentation af CAR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af CAR på esundhed.dk  

 

 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/abortregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=8
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=8
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/alkoholbehandlingsregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=11
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/boernedatabasen
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=20
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/cancerregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=23


 

 3 / 7 

 

Covid-19 Overvågningsdata og vaccinationer (OVD_SSI og 
DDV_SSI) 

Forskerservice har indgået aftale med Statens Serum Institut om mulighed for videregivelse af 

covid-19-testsvar samt covid-19-vaccinationer.  

 Link til information om data vedr. covid-19 på sundhedsdatastyrelsen.dk 

 Link til dokumentation af testsvar og vaccinationer på Statens Serum Instituts hjemmeside 

 

DRG- og DAGS-grupperet Landspatientregister (DRG) 

DRG-grupperet LPR indeholder patientoplysninger grupperet/værdisat efter DRG/DAGS-syste-

met. 

 Læs mere om afregning og finansiering via DRG systemet på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af DRG på esundhed.dk  

 

Register over Danske patienter behandlet på Udenlandske Sy-
gehuse og Aktivitet i Speciallægepraksis (DUSAS) 

DUSAS indeholder oplysninger om danskere behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i 

speciallægepraksis, som ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomst. 

 Link til dokumentation af DUSAS på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af DUSAS på esundhed.dk  

 

Dødsårsagsregisteret (DAR) 

Dødsårsagsregisteret er baseret på dødsattester indberettet til Sundhedsdatastyrelsen og inde-

holder oplysninger om dødsårsager og andre centrale oplysninger vedr. dødsfald. 

 Link til dokumentation af DAR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af DAR på esundhed.dk  

 

Fødselsregisteret (MFR) 

Fødselsregisteret indeholder oplysninger om alle hospitals- og hjemmefødsler i Danmark. 

 Link til dokumentation af MFR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/registre-og-dokumentation/covid19overvaagningsdata
https://miba.ssi.dk/forskningsbetjening/tilgaengelig-data
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=12
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering/dusas
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=7
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/doedsaarsagsregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=17
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/foedselsregisteret
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Genoptræningsregisteret (GES) 

Genoptræningsregisteret indeholder oplysninger om de fysio- og ergoterapeutiske ydelser, der 

indgår i kommunernes genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Genoptræningsregisteret in-

deholder således oplysninger om personer, der, efter udskrivning fra sygehus, har modtaget en 

genoptræningsplan på baggrund af et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 

 Link til dokumentation af GES på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af GES på esundhed.dk  

 

IVF-registeret (assisteret reproduktion) (IVF) 

IVF-registeret indeholder oplysninger om alle fertilitetsbehandlinger udført på private og offent-

lige klinikker/vævscentre i Danmark. 

 Dokumentation af IVF på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 

Register over Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psyki-
ske Lidelser (RUKS/UKS) 

Register over Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser indeholder oplysninger 

om tilnærmelsesvis alle i Danmark med type 1-diabetes, type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lun-

gesygdom (KOL), astma, osteoporose (knogleskørhed), leddegigt, skizofreni og demens. 

 Link til dokumentation af RUKS på esundhed.dk 

 

Laboratoriedatabasen (LAB) 

Laboratoriedatabasen indeholder oplysninger om laboratorieundersøgelser foretaget på lan-

dets store klinisk biokemiske og kliniske immunologiske laboratorier. Laboratoriesvar kodet med 

NPU eller DNK-koder er tilgængelige for forskningsbrug via Laboratoriedatabasens Forskertabel. 

 Link til dokumentation af LAB på sundhedsdatastyrelsen.dk 

 

Landspatientregisteret (LPR) og Minipas 

Landspatientregisteret indeholder oplysninger om alle kontakter til somatiske afdelinger på of-

fentlige (LPR) og private (Minipas) hospitaler i Danmark i perioden fra 1977 til marts 2019.  

 Link til LPR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af LPR på esundhed.dk 

 Særskilt link til dokumentation af privathospitalernes indberetning (Minipas) på esund-

hed.dk  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/genoptraening
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=16
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/graviditet-foedsler-og-boern/ivf-registeret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=29
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=29
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/laboratoriedatabasen
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=5
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=5
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=19
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=19
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Hvilken type data indeholder Landspatientregisteret (LPR)? Hvordan er registeret bygget op? 

Hvordan laver man en udtræksspecifikation fra registeret, og hvad skal man særligt tage højde 

for i denne forbindelse? Vejledning i udtræk fra LPR henvender sig til dig, som skal bruge data 

fra LPR. 

 Vejledning i udtræk fra LPR (PDF) 

 

Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK) og Minipas 

Landspatientregisteret-Psykiatri indeholder oplysninger om alle kontakter til psykiatriske afde-

linger på offentlige (LPR-PSYK) og private (Minipas) hospitaler i Danmark i perioden fra 1995 og 

frem til marts 2019. 

 

Vær opmærksom på, at Landspatientregisteret-Psykiatri har samme opbygning som Landspati-

entregisteret, og at der derfor ikke findes særskilt dokumentation. Dokumentationen er den 

samme som for Landspatientregisteret. 

 Link til LPR-PSYK på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af LPR-PSYK på esundhed.dk   

 Link til dokumentation af privathospitalernes indberetning (Minipas) på esundhed.dk  

 

Landspatientregisteret forskerrettet LPR3-datamodel (LPR3_F) 

I begyndelsen af 2019 overgik indberetningen af data fra sygehusene til et nyt system kaldet 

LPR3. Data fra LPR3 er tilgængelige for forskning i en version kaldet LPR3_F. 

 

Den forskerrettede LPR3-datamodel indeholder oplysninger om alle kontakter til offentlige og 

private hospitaler i Danmark i perioden fra 2019 og frem. 

 Link til indberetningsvejledningen for LPR3  

 

Vejledningen giver et overblik over indholdet og relationerne i den LPR3_F og svar på nogle af 

de oftest stillede spørgsmål til overgangen fra LPR2 til LPR3. 

 Vejledning til LPR3_F (PDF) 

 

Lægemiddeldatabasen (LMDB) 

Lægemiddeldatabasen indeholder oplysninger om salg af lægemidler. Adgang til Lægemiddel-

databasen gives via Danmarks Statistik.  

 Link til vejledning om hvordan du søger om adgang 

 Link til variabeloversigt hos Danmarks Statistik 

 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/forskerservice/udtrek-fra-Landspatientregisteret.pdf
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/landspatientregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=5
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=19
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/indberetning-lpr3
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/Forskerservice/Vejledning%20til%20LPR3_F
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/registre-og-dokumentation/laegemiddelstatistik
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/for-du-soger/registre-og-dokumentation/laegemiddelstatistik
https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/LMDB%20-%20Lægemiddeldatabasen.html
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Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) 

Lægemiddelstatistikregisteret indeholder oplysninger om salg af lægemidler på recept på dan-

ske apoteker.  

 Link til dokumentation af LSR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af LSR på esundhed.dk  

 

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) 

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register indeholder oplysninger om tandsundhed 

på børne- og ungdomstandplejeområdet. 

 

SCOR er endnu ikke dokumenteret på sundhedsdatastyrelsen.dk eller esundhed.dk, men har du 

behov for oplysninger om tandsundhed blandt børn og unge, så kontakt os via forskerser-

vice@sundhedsdata.dk, så vil vi være behjælpelige med fremsendelse af den nødvendige doku-

mentation. 

Patologiregisteret (PAT) 

Landsregisteret for Patologi indeholder informationer om procedurer og diagnoser fra patologi-

ske undersøgelser af vævs- og celleprøver. 

 Link til dokumentation af PAT på sundhedsdatastyrelsen.dk 

 Link til dokumentation af PAT på esundhed.dk  

 

Det Centrale Personregister (CPR) 

Det Centrale Personregister, i daglig tale CPR-registeret, indeholder aktuelle og historiske oplys-

ninger om personer samt aktuelle oplysninger fra vej- og myndighedsregisteret. 

 Link til dokumentation af CPR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 

Det Psykiatrisk Centrale Forskningsregister (PCR/PSYK) 

Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister indeholder oplysninger om kontakt til psykiatriske 

afdelinger i perioden 1968-1994. Registeret er ikke dokumenteret på Sundhedsdatastyrelsens 

hjemmeside. Se i stedet i bestillingsarket for oversigt over, hvilke variable der kan ansøges om. 

 Bestillingsark - Forskermaskinen (Excel) 

 Bestillingsark - Andet databehandlingssted (Excel) 

 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/laegemiddelstatistikregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=14
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/patologiregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=18
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse/cpr-registeret
https://filer.sundhedsdata.dk/fskupload/Bestillingsark%20-%20Forskermaskinen.xlsx
https://filer.sundhedsdata.dk/fskupload/Bestillingsark%20-%20Andet%20databehandlingssted.xlsx
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Register over Stofmisbrugere i Behandling (SIB) 

Register over Stofmisbrugere i Behandling indeholder oplysninger om personer indskrevet i stof-

misbrugsbehandling efter Sundhedslovens §142. 

 Link til dokumentation af SIB på sundhedsdatastyrelsen.dk   

 

Sygehusmedicinregisteret (SMR)  

Sygehusmedicinregisteret indeholder oplysninger om administration af lægemidler på offentlige 

hospitaler i Danmark.  

 Link til dokumentation af SMR på sundhedsdatastyrelsen.dk 

 

Sygesikringsregisteret (SSR) 

Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om ydelser givet af ydere under sygesikringen, og 

anvendes til afregning mellem regionerne og ydere under sygesikringen. Bemærk, at registeret 

er opdelt i to perioder, som delvist overlapper hinanden: SSR1 fra 1990 og frem og SSR2 fra 2014 

og frem. Bemærk, at SSR2, som kun eksisterer fra 2014 og frem, indeholder flere oplysninger, fx 

en præcis angivelse af patientens besøgsdato.  

Hovedtabellen i SSR1 hedder T_ssikXXXX. Hovedtabellen i SSR2 hedder T_ssrXXXX. 

 Link til dokumentation af SSR på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af SSR på esundhed.dk 

 

Register over Tvang i Psykiatrien (TIP) 

Register over Tvang i Psykiatrien indeholder oplysninger om tvangsforanstaltninger anvendt 

over for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, så som frihedsberøvelse, tvangsbehandling, 

fiksering og fysisk magtanvendelse. 

 Link til dokumentation af TIP på sundhedsdatastyrelsen.dk  

 Link til dokumentation af TIP på esundhed.dk  

 

Yderregisteret (YDR) 

Yderregisteret indeholder oplysninger om ydere under sygesikringen. Bemærk, at registeret er 

opdelt i to perioder: YDR1 fra 1995-2013 og YDR2 fra 2014 og frem. YDR2 er ikke dokumenteret 

på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Se i stedet i bestillingsarket for oversigt over, hvilke 

variable der kan ansøges om. 

Link til dokumentation af YDR1 på sundhedsdatastyrelsen.dk 

 Bestillingsark - Forskermaskinen (Excel) 

 Bestillingsark - Andet databehandlingssted (Excel) 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/stofmisbrugere-i-behandling
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/sygehusmedicinregisteret
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering/sygesikringsregisteret
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=10
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=10
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygdomme-laegemidler-og-behandlinger/tvang-i-psykiatrien
https://www.esundhed.dk/Dokumentation?rid=27
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/personoplysninger-og-sundhedsfaglig-beskaeftigelse/yderregisteret
https://filer.sundhedsdata.dk/fskupload/Bestillingsark%20-%20Forskermaskinen.xlsx
https://filer.sundhedsdata.dk/fskupload/Bestillingsark%20-%20Andet%20databehandlingssted.xlsx

