
                     
 

 

Betingelser for anvendelse af lokationsnummer til elektronisk kommunikation i sundhedsvæsenet 

 

Når du har anmodet om et lokationsnummer, vil du inden for 10 arbejdsdage modtage det pr. e-mail. 

 

Lokationsnummeret er dit ”telefonnummer” til at sende og modtage Edifact/XML-meddelelser, fx i form af 

epikriser eller recepter. 

  

Lokationsnummeret er et entydigt og globalt nummer, der er konstrueret af GS1 Denmark efter samme 

principper som stregkoderne på alle fysiske varer. Dit lokationsnummer identificerer derfor lige præcis din 

organisatoriske enhed, og du har derfor ansvaret for at sikre, at alle dine informationer, som er knyttet til 

nummeret, er opdaterede hos Sundhedsdatastyrelsen. Det er GS1 Denmark som ejer og uddeler 

lokationsnumre, men det er Sundhedsdatastyrelsen, som administrerer og tildeler dem til specifikke brugere 

i sundhedsvæsenet. 

 

Du skal være opmærksom på, at de oplysninger du afgiver, bliver gemt i Sundhedsvæsenets 

Organisationsregister (SOR) hos Sundhedsdatastyrelsen, og at de dermed offentliggøres. Offentliggørelsen 

gør det muligt for andre parter i sundhedsvæsenet at finde din organisation og dermed kommunikere med 

dig via dit lokationsnummer. 

 

Der gælder en række betingelser for brugen af lokationsnumre, og når du anmoder om oprettelse af 

lokationsnummeret, erklærer du samtidigt, at du er indforstået med disse. Det er derfor vigtigt, at du gør dig 

bekendt med betingelserne. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sundhedsdatastyrelsen 

på sorpost@sundhedsdata.dk 

 

Betingelser for brug af lokationsnummer: 

   

1. Sker der ændringer i de oplysninger, du har givet, er du forpligtiget til hurtigst 

muligst at oplyse ændringerne til Sundhedsdatastyrelsen. For mindre private aktører 

anvendes https://sor-portal.sundhedsdatastyrelsen.dk/. For statslige og større private 

aktører, f.eks. privathospitaler, anvendes sorpost@sundhedsdata.dk. For kommunale 

organisationer anvendes de kommunale blanketter på siden her: 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-

organisationsregistrering/registrering-i-sor. Det gælder også, hvis du ikke længere er 

tilknyttet nummeret, og dette skal lukkes. Dette skyldes, at samtlige lokationsnumre, der 

udleveres af Sundhedsdatastyrelsen, er registreret hos GS1 Denmark under et central C-

nummer, der er blevet tildelt Sundhedsdatastyrelsen. Derfor er Sundhedsdatastyrelsen 

forpligtiget til at etablere og vedligeholde en database over de lokationsnumre, der udleveres 

og er i brug i Danmark.   
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2. Hvis dine oplysninger ændres, eller du ikke længere skal bruge dit 

lokationsnummer, skal ændringerne omgående meddeles til Sundhedsdatastyrelsen, da 

nogle ændringer kan medføre, at du skal have et nyt nummer.  Det er vigtigt, at du giver 

besked hurtigst muligt, da alle udgåede lokationsnumre skal hvile i 5 år, før de genudleveres 

jf. bogføringsloven. Du kan altså ikke bare videregive dit lokationsnummer til en ny bruger.   

3. Når du har modtaget dit lokationsnummer, skal du hurtigst muligt oplyse det 

til din system- og VANS-leverandør. Din system- og VANS-leverandør vil derefter sørge for, at 

de øvrige parter i sundhedsvæsenet kan finde dig via udtræk fra data i Sundhedsvæsenets 

Organisationsregister.  

4. Du må ikke erhverve et lokationsnummer med henblik på videre distribution 

eller salg. Det betyder, at dit lokationsnummer kun må bruges af den organisatoriske enhed, 

som har bestilt det. En praktiserende læge må derfor ikke overdrage sit lokationsnummer til 

en anden læge i forbindelse med et eventuelt salg af sin praksis.  

5. Du må ikke på basis af det udleverede lokationsnummer konstruere eller 

videreformidle andre tilsvarende eller lignende numre.   

6. Hvis den indgåede aftale mellem GS1 Denmark og Sundhedsdatastyrelsen 

mod forventning skulle ophøre og ikke overdrages til en anden GS1 Denmark-godkendt 

organisation, er det dit ansvar selv at indgå en ny brugsaftale med GS1 Denmark. Du kan 

rette henvendelse til GS1 Denmark for at høre nærmere om vilkårene for en sådan aftale.  

7. Ved misbrug af lokationsnumre eller manglende overholdelse af de nævnte 

betingelser har Sundhedsdatastyrelsen ret til at tilbagekalde udleverede numre. Den samme 

ret forbeholdes GS1 Denmark.  
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