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1 Generel beskrivelse

1.1 Filer og opdatering
SOR-data eksporteres hver nat som CSV-filer, der stilles til rådighed for download via https://sor-
filer.sundhedsdata.dk.

Filerne er placeret her: https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor2_produktion/V1_00/data/

Mappen indeholder to filer:

SorEntity_daily.csv
Sor_complete.zip

Filerne opdateres hver nat mellem kl. 01.00 - kl. 02.00.

1.2 Bruger adgang
Der kræves ikke brugernavn og password. Data er frit tilgængeligt via https.

1.3 Anvendelse
Filerne anvendes når brugeren har behov for manuelt udtræk af SOR data i CSV formatet. 

SorEntity_daily.csv filen anvendes til download af et dagligt opdateret udtræk med aktive og fremtidige 
enheder samt lukninger, der endnu ikke er trådt i kraft. 

Indholdet i denne fil er fx egnet til dem, som vil vise/se, hvordan SOR ser ud på den pågældende dag.

Filen indeholder ikke SOR-enheder, hvor lukningen er trådt i kraft.

Sor_complete.zip filen anvendes når det fulde SOR dataregister ønskes downloadet. Mange af filerne 
indeholder historik, dog ikke alle grundet begrænsninger i SOR.

1.4 Åbning af Excel ark
Ved at angive SorId som “=””<SORID>”””, så tvinger man Excel til at indlæse SOR-Id som tekst i stedet for tal. Så hvis 
man dobbeltklikker på filen og lader Excel åbne filen vil SOR-Id optræde korrekt. Dette for at undgå at SOR-Id’er 
læses ind som videnskabelig notation.

1.5 Yderligere information om SOR 
Informationer og beskrivelse af Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) findes på Sundhedsdatastyrelsens 
hjemmeside: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR.

https://sor-filer.sundhedsdata.dk
https://sor-filer.sundhedsdata.dk/sor2_produktion/V1_00/data/
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/SOR
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2 Oversigt over CSV filernes indhold

2.1 SorEntity_daily.csv

Fil Beskrivelse

SorEntity_daily.csv Indeholder et udtræk af:

a.      aktive

b.      lukninger, der endnu ikke er trådt i kraft og

c.       fremtidige

SOR-enheder - for den pågældende dag.

Indholdet i denne fil er fx egnet til dem, som vil vise/se, hvordan 
SOR ser ud på den pågældende dag.

Filen indeholder ikke SOR-enheder, hvor lukningen er trådt i kraft.

2.2 Sor_complete.zip
Sor_complete.zip indeholder følgende filer:

Fil Beskrivelse

SOR_complete.zip Alle filer i denne zip-fil kan indeholde historik. P.T er der i 
nogen filer dog ikke historik på grund af begrænsninger i SOR.

Se nedenstående.

LocationsCodeEDITypeMap.csv Lokationsnummer og deres tilknyttede EDI meddelelsestyper.

Indeholder ikke historik for ændringer, men dog 
lukkede lokationsnummer og deres tilknyttede EDI-typer.

LocationsCode.csv Lokationsnummer og tilhørende attributter (Edb-system, 
Systemleverandør, Netoperatør m.v.).

Indeholder fuld historik for alle ændringer.

EdiTypes.csv Indeholder liste over EDI typer og deres attributter.

Indeholder i dag ikke historik for ændringer. Fejl eller rettelser til 
dem bliver i dag opdateret i SOR ved at opdatere den eksisterende 
række. Det gælder fx også nye EDI-type versioner.
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Geolocations.csv Geografiske lokaliteter, som SOR regionale enheder kan linke til via 
deres besøgsadresse.

Indeholder fuld historik for alle ændringer.

SORClassifications.csv SOR's klassifikationer: enhedstyper, kliniske specialer, typer for 
kliniske specialer, regionstyper, systemtyper, netoperatører (VANS) 
og systemleverandører.

Indeholder i dag ikke historik for ændringer. Fejl eller rettelser til 
dem bliver i dag opdateret i SOR ved at opdatere den eksisterende 
række.

SOREntity.csv Indeholder SOR enheder med relaterede data.

Der er fuld historik på alle ændringer.

SHAKSORMap.csv Indeholder mapning mellem SOR kode og SHAK koder, samt 
udvalgte SHAK og SOR attributter med fuld historik.

Der er fuld historik på alle ændringer.

SORReplacedEntities.csv Indeholder SOR enheder som erstatter lukkede SOR enheder.

Der er fuldt historik på alle ændringer.
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1 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-EanLocationCodeEdiType
2 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-EanLocationCode
3 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-EdiTypes
4 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-GeoLocalisation
5 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorClassifications
6 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorEntity
7 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorShakMap
8 https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorReplacedByEntities
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3 Detaljerede beskrivelse af feltnavne og datatyper
Den detaljerede beskrivelse af feltnavne og datatyper for SOR2 findes på nspop siden: https://www.nspop.dk/
display/public/web/SOR2

På denne side vil dokumentationen blive vedligeholdt løbende.

Tabellerne på NSP har delvis lidt andre navne.

Her er et overblik over SOR2 tabelnavnene på NSP og SOR2 CSV-filerne.

SOR2 CSV-filer SOR2 tabeller på NSP

LocationsCodeEDITypeMap.csv ·        EanLocationCodeEdiType1

LocationsCode.csv ·        EanLocationCode2

EdiTypes.csv ·        EdiTypes3

Geolocations.csv ·        GeoLocalisation4

SORClassifications.csv ·        SorClassifications5

SOREntity.csv eller SorEntity_daily.csv ·        SorEntity6

SHAKSORMap.csv ·        SorShakMap7

SORReplacedEntities.csv ·        SorReplacedByEntities8

Indhold og beskrivelser er identisk med det, der er indeholdt i CSV fil udtrækkene.

Dog med undtagelse af de 4 nedenstående dato felter som udelukkende er gældende for NSP platformen.

De 4 nedenstående felter findes dog i filen SorReplacedEntity.csv, men anvendes ikke.

ValidFrom Datetime Teknisk felt der er tiltænkt brug på NSP 
platformen.

https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-EanLocationCodeEdiType
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-EanLocationCode
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-EdiTypes
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-GeoLocalisation
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorClassifications
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorEntity
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorShakMap
https://www.nspop.dk/display/public/web/SOR2#SOR2-SorReplacedByEntities
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ValidTo Datetime Teknisk felt der er tiltænkt brug på NSP 
platformen.

ModifiedDate Datetime Teknisk felt der er tiltænkt brug på NSP 
platformen.

UniqueCurrentKey String Teknisk felt der er tiltænkt brug på NSP 
platformen.

Endvidere er nummeriske ID-felter formateret som ="id" i CSV-filerne. Dette gør at Excel indlæser ID-felterne som 
tekststrenge fremfor tal, hvorved det sikres, at de vises som heltal i Excel i stedet for videnskabelig notation. 
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