
enhedstype Beskrivelse SOR 
niveau 

Gælder for Vejledning 

enhed for aktivitetstilbud Enhed der tilbyder rammer 
for samvær og mange 
forskellige 
journaliseringspligtige 
aktiviteter målrettet ældre 
borgere. 
 

 Kommune  

administrativ enhed Enhed der kun udfører 

administrative aktiviteter. 

SI 
OE 

Privat 
Kommune 
Region 
Stat 

Administrativ enhed registreres på et niveau i 
SOR-hierarkiet over LPR-
indberetningsniveauet. 

akupunkturklinik  Enhed der primært bruger 

akupunktur. 

SI Privat 
 

 

akutmodtageenhed  

(synonym med skadestue) 

 

Somatisk eller psykiatrisk 

enhed der modtages 

patienter til akut 

undersøgelse og -

behandling.  

OE Region Akutmodtageenhed kan registreres, når SI-

enhedstypen er Hospital 

almen lægepraksis  Enhed der fungerer som 

den praktiserende læges 

arbejdsplads 

SI Privat 
Region 

 

anden EDI 

 

Enhedstypen bruges typisk 

af kommuner til f.eks. LÆ-

blanketter 

OE Kommune 
 

 

anden sundhedsinstitution  

 

Anden 

sundhedsorganisatorisk 

enhed som ikke er dækket 

SI 
OE 

Privat 
Kommune 
Region 
Stat 

 

http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/b2ea0ee6-c2eb-43af-a69d-7930e1016a12.htm
http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/b2ea0ee6-c2eb-43af-a69d-7930e1016a12.htm
http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/981c90de-0d4c-4fc3-bd7c-ee7f51ba5181.htm
http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/981c90de-0d4c-4fc3-bd7c-ee7f51ba5181.htm
http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/981c90de-0d4c-4fc3-bd7c-ee7f51ba5181.htm


af en specifik enhedstype 

som fx klinisk enhed eller 

plejehjem. 

apotek 

(bemærk: for registrering af 

sygehusapotek, se dette.)  

Enhed hvis primære 

aktivitet er lægemiddel-

udlevering. 

 

SI 

OE 

Privat Apoteksnavn registreres både på OE- niveau 

og SI-niveau. 

Apoteksnummer indsættes kun på OE-niveau. 

Vaccination- og behandlings-farmaceuter 

registreres ikke. 

apoteksfilial Enhed som hører under et 

apotek med de samme 

aktiviteter. 

SI Privat Ikke taget i brug 

asylcenter 

 

Enhed hvor personer der 

har søgt om asyl i Danmark 

opholder sig, mens 

myndighederne afgør deres 

sag. 

SI 

OE 

 Asylcenter må kun registreres på enheder, 

som ikke ligger under et hospital. 

bandagistklinik Enhed der bl.a. fremstiller 

og sælger proteser 

SI Privat  

behandlingscenter for 

stofmisbrugere 

Enhed hvis aktiviteter kun 

omfatter behandling af 

stofmisbrug. 

 

SI 
OE 

Privat 
Kommune 
Region 

Behandlingscenter for stofmisbrugere må 

kun registreres på enheder, som ikke ligger 

under et hospital. 

behandlingsenhed i fængsel eller 

arresthus 

Enhed hvis behandling 

foregår  i fængsel eller 

arresthus 

SI 
OE 

Stat  

billeddiagnostisk enhed 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter diagnostik vha. fx 

røntgen, ultralyd, MRI- og 

CT-skanning. 

OE Privat 
Region 

 

bosted Enhed der er et botilbud til 

borgere med særlige 

behov. 

SI 

OE 

  



center for misbrugsbehandling Enhed hvis aktiviteter 

omfatter behandling af  

andre typer af misbrug end 

stofmisbrug, se også 

Behandlingscenter for 

stofmisbrugere. 

SI 

OE 

 Center for misbrugsbehandling må kun 

registreres på enheder, som ikke ligger under 

et hospital. 

covid-19 testenhed Enhed der udfører test på 

personer til diagnostik af 

COVID-19. 

SI 

OE 

Privat 
Kommune 
Region 
Stat 
 

 

diætistklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter rådgivning 

vedrørende 

sammenhængen mellem 

ernæring, sundhed og 

sygdom. 

 

SI 
OE 

Privat 
Kommune 
Region 

 

ergoterapiklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter rådgivning og 

instruktion i 

hensigtsmæssig bevægelse 

og udvikling af 

aktivitetsformåen.  

SI 
OE 

Privat 
Kommune 

 

fertilitetsklinik Enhed der tilbyder  

behandling af barnløshed. 

SI 
OE 

Privat 
 

 

fodterapeutklinik Enhed hvis aktiviteter 

primært omfatter 

behandling af fodlidelser fx 

af fodsår og misdannede 

negle.  

SI 
OE 

Privat 
 

 

forskningsenhed 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter videnskabeligt 

arbejde.  

OE Privat 
Region 

 



myndighed 

 

 

Offentlig 

forvaltningsenhed, der, 

efter delegation, har 

kompetence til at 

træffe afgørelser, og derfor 

kan 

varetage myndighedssager.  

 Kommune  

frivilligt arbejde Enhed hvor der udføres 

frivilligt sundhedsfagligt 

arbejde fx på festivaler. 

SI Privat 
 

 

fysio- og ergoterapiklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter både fysioterapi 

og ergoterapi.  

OE Privat 
Region 

Anvendes under sundhedsinstitutionstypen 

hospital 

fysioterapiklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter behandling af 

bevægeapparatet.  

SI 

OE 

Privat 
Kommune 
Region 
 

 

genoptræningsenhed 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter behandling af 

funktionsproblemer efter 

en skade eller sygdom.  

SI 

OE 

Privat 
Kommune 
 

Genoptræningsenhed må kun registreres på 

enheder, som ikke ligger under et hospital. 

handicap- og psykiatrienhed  Enhed hvis aktiviteter 

omfatter et kommunalt 

forvaltningsområde som 

tilbyder støtte og 

rådgivning i forbindelse 

med fysisk eller psykisk 

handicap og psykisk 

sygdom. 

SI 

OE 

Privat 
Kommune 

Handicap- og psykiatrienhed må kun 

registreres på enheder, som ikke ligger under 

et hospital. 

handicapenhed Enhed hvis aktiviteter 

omfatter støtte og 

rådgivning i forbindelse 

med fysisk eller psykisk 

handicap. 

SI 

OE 

  

https://ss.iterm.dk/?term=YWZnw7hyZWxzZQ==&SrcLang=da&TrgLang=en


forebyggende 

hjemmebesøgsenhed 

Enhed der foretager 

forebyggende 

hjemmebesøg hos en 

kommunes borgere. 

 Kommune  

hjemmeplejeenhed Enhed hvis aktiviteter 

omfatter personlig og 

praktisk hjælp til borgere i 

eget hjem. 

SI 

OE 

Privat 
Kommune 
 

Hjemmeplejeenhed må kun registreres på 

enheder, som ikke ligger under et hospital. 

 

hjemmesygepleje 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter bl.a. sygepleje af 

borgere i eget hjem.  

SI 

OE 

Privat 
Kommune 
 

Hjemmesygeplejeenhed må kun registreres 

på enheder, som ikke ligger under et hospital. 

 

hospice Enhed hvis aktiviteter 

omfatter lindrende pleje, 

omsorg og livskvalitet til 

uhelbredeligt syge og 

døende. 

SI Privat 
Stat 
 

 

hospital  Enhed der foretager 

behandling under lægeligt 

ansvar, under indlæggelse 

eller ambulant.  
 

SI Privat 
Stat 
 

 

hørecenter Enhed hvis aktiviteter 

omfatter individuel 

vejledning, tilpasning og 

justering af høreapparater. 

SI Privat 
 

 

intensiv enhed 

 

Enhedstypen omfatter bl.a. 

behandling af patienter der 

har behov for intensiv 

overvågning og 

behandling. 

OE Region  

http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/dbec2fe2-98b7-4cfd-bc66-bdfd557eb11f.htm
http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/dbec2fe2-98b7-4cfd-bc66-bdfd557eb11f.htm


internetbaseret sundhedsydelse Enhed der tilbyder 

sundhedsydelser online. 

SI Privat  

jobcenter 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter hjælp til at få 

ledige borgere i job og 

virksomheder med at finde 

nye medarbejdere.  

 

SI 

OE 

Kommune 
 

Jobcenter må kun registreres på enheder, som 

ikke ligger under et hospital. 

Modtagelse af lægeerklæringer.  

jordemoderklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter bl.a. hjælp ved 

fødsler. 

SI 
OE 

 

Privat 
Region 

 

kiropraktor klinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter behandling af 

bevægeapparatet.  

SI 
OE 

Privat 
 

Kiropraktor klinik må kun registreres på 

enheder, som ikke ligger under et hospital. 

 

klinik for alternativ behandling Enhed der tilbyder 

behandling der ikke er 

fagligt anerkendt i 

sundhedsvæsenet. 

SI Privat  

klinisk enhed  

 

Enhed der udfører 

sundhedsrelaterede 

aktiviteter, der er rettet 

mod den enkelte patient og 

vedrører undersøgelse, 

behandling og pleje. 

En enhed skal kun 

registreres som klinisk 

enhed på enheder med 

patientansvar, hvis der ikke 

er en mere dækkende type.   

OE Region Kliniske enheder er på et niveau i SOR-

hierarkiet svarende til LPR-

indberetningsniveauet og nedefter. 

 

Klinisk enhed anvendes under et hospital. 

konsulentvirksomhed Enhed som tilbyder ydelser 

af sundhedsfaglig karakter, 

som f.eks. udfærdigelse af 

SI Privat  

http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/954763f7-a118-4488-acbd-a6652fdc5914.htm
http://begrebsbasen.sst.dk/Concept/954763f7-a118-4488-acbd-a6652fdc5914.htm


speciallægeerklæringer, 

lægevikararbejde etc. 

kommune 

 

Enhed der registreres 

under, hvis institutionsejer 

er en kommune. 

 

IE Kommune  

kosmetisk klinik Enhed der udfører 

kosmetiske  behandlinger 

som fx botox, fedtfrysning 

og laserbehandling. 

SI Privat  

lægelaboratorium 

 

Enhed hvis aktiviteter bl.a. 

kan omfatte 

blodprøvetagning og 

elektrokardiografi (EKG).  

 

SI 
OE 

Privat 
 

Lægelaboratorium må kun registreres på 

enheder, som ikke ligger under et hospital. 

lægevagt 

 

Enhed der bl.a. fungerer 

uden for lægepraksis’ 

almindelige åbningstid  

som visitation inden 

henvendelse til 

akutmodtageenhed 

SI 
OE 

Privat 
Region 

 

operationsgang 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter kirurgiske indgreb 

på patienter. 

 

OE Privat 
Region 

Operationsgang må kun registreres under et  

hospital. 

optikervirksomhed Enhed der tilbyder synstest 

og tilpasning af bl.a. briller 

og kontaktlinser. 

SI Privat 
 

 

osteopatiklinik Enhed der tilbyder 

behandling relateret til 

bevægeapparatet som 

SI 
OE 

Privat 
 

 



f.eks. manipulation og 

mobilisering. 

palliativ enhed Enhed hvis aktiviteter 

omfatter aktiv lindrende 

behandling og pleje med 

det mål at øge 

livskvaliteten for patienter 

med livstruende sygdom og 

deres pårørende. 

OE Region Palliativ enhed må kun registreres under et  

hospital. 

plejehjem  Enhed hvor borgere bor i 

beskyttede omgivelser og 

har behov for hjælp fra 

plejepersonale. 

 

SI 
OE 

Privat 
Kommune 

Plejehjem kan registreres på 

sundhedsinstitution og på organisatorisk 

enhed, der ikke hører under et hospital. 

 

privat  Enhed der registreres 

under, hvis institutionsejer 

er en privat aktør. 

 

IE Privat 
 

 

præhospitalsenhed 

 

Enhed hvis aktiviteter 

udføres uden for hospital af 

en regionalt tilknyttet 

sundhedsprofessionel over 

for akut syge, 

tilskadekomne og fødende. 

SI 
OE 

Privat 
 

Eksempler på præhospitalsenhed er 

lægeambulance og helikopter.  

 

psykiatrienhed Enhed der behandler 

patienter med psykiske 

sygdomme. 

SI 
OE 

Region  

psykologisk rådgivningsklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter rådgivning og 

vejledning fra en psykolog.  

SI Privat 
 

 

pædagogisk psykologisk 

rådgivning (PPR) 

Enhed der giver  

rådgivning, hvor lærere og 

pædagoger ved 

SI 
OE 

  



kommunens skoler og 

dagtilbud samt forældre 

kan henvende sig for at få 

råd og vejledning 

vedrørende børn og unge 

fra 0-17 år. 

region 

 

Enhed der registreres 

under, hvis institutionsejer 

er en region. 

 

 Region  

rehabiliteringsenhed Enhed der tilbyder 

døgnophold med 

rehabilitering og akutpleje. 

 Kommune  

skadestue Se akutmodtageenhed  Region  

speciallægepraksis 

 

Enhed der fungerer som 

praksis eller klinik med 

speciallæger.  

 

SI Privat 
 

 

stat 

 

Enhed der registreres 

under, hvis institutionsejer 

er staten.  

IE Stat 

 

 

sundhedscenter 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter tilbud om fx pleje, 

behandling og 

genoptræning i borgerens 

lokalområde.  

 

SI 
OE 

Kommune  Sundhedscenter kan registreres på 

sundhedsinstitution og på organisatorisk 

enhed, der ikke ligger under et hospital. 

 

sundhedsforvaltning 

 

Administrativ enhed, der er 

ansvarlig for fx 

sundhedsfremme og 

forebyggelse.  

SI 
OE 

Kommune Sundhedsforvaltning kan registreres på 

sundhedsinstitution og organisatorisk enhed, 

der ikke ligger under et hospital. 

Kommenterede [CWD1]: Se definition af rehabilitering i 
Sociale begreber: https://ss.iterm.dk/ 



sundhedspleje 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter rådgivning og 

vejledning til forældre med 

børn mellem 0-16 år.  

SI 
OE 

Kommune Sundhedspleje kan registreres på 

sundhedsinstitution og organisatorisk enhed, 

der ikke ligger under et hospital. 

supplerende oplysninger 

 

Supplerende oplysninger 

anvendes som pladsholder 

til at registrere supplerende 

oplysninger fx speciale, 

ydernummer, 

aktivitetsadresse mm. 

OE  Supplerende oplysninger må kun registreres 

på enheder, som ikke ligger under et hospital 

sygehusapotek 

 

Enhed hvis aktiviteter 

omfatter  

lægemiddeludlevering på 

et hospital. 

OE Region  

sygeplejeklinik Enhed der tilbyder 

sygeplejefaglig behandling 

SI 
OE 
 

  

tandlægepraksis 

 

Enhed hvis aktiviteter 

foregår hos en tandlæge 

med tilladelse til 

selvstændigt virke og 

omfatter behandling af 

sygdomme i mundhule og 

tænder. 

SI 
OE 

Privat 
Region 

 

tandplejeklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

foregår hos en autoriseret 

tandplejer og omfatter 

pleje af mundhule og 

tænder. 

 

 Privat 
 

 

tandteknisk klinik Enhed hvis aktiviteter 

foregår i en autoriseret 

klinisk tandteknikers 

virksomhed og omfatter 

 Privat 
 

 



 fremstilling af 

tandproteser. 

 

uddannelsesenhed 

 

Enhed der har 

uddannelsesaktiviteter.  

 

 Privat 
Region 
Stat 
 

 

vaccinationsklinik 

 

Enhed hvor borgere kan 

blive vaccineret enten af en 

læge eller som delegeret 

virksomhed.  

 

 Privat 
Region 
 

 

zoneterapiklinik 

 

Enhed hvis aktiviteter 

foregår i en autoriseret 

zoneterapeuts virksomhed 

og omfatter behandling 

med tryk på bestemte 

zoner primært under 

fødderne. 

 

 Privat 
 

 

     


