
Registerdeklaration for Fødselsregisteret 

 

0 Administrative oplysninger om registeret  

 

0.1 Registernavn 

Dansk: Det medicinske fødselsregister, MFR 

Engelsk: The Medical Birth Registry 

 

0.2 Emner 

Fødsler i Danmark hjemme eller på sygehus af kvinder, der på fødselstidspunktet er opført i det 

centrale personregister, CPR. 

 

0.3 Registeransvarlig 

Sundhedsdokumentation, Statens Serum Institut 

 

0.4 Formål med register 

Formålet med registeret er at danne baggrundsmateriale for Sundhedsstyrelsens overvågning af 

udviklingen i fødselstallet, generelt at bidrage til overvågning af en af de centrale indikatorer, den 

perinatale statistik og danne baggrund for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området samt at 

bidrage med data til forskning og statistik. 

 

0.5 Lovgrundlag og vejledninger for dataindsamling 

Jordmoderens pligt til at afgive indberetning, følger lov nr. 671 af 13. december 1978 om 

jordmødre §10. 

 

0.6 Datakilder og indsamlingsmetode 

Registeret byggede før 1997 på skemaindberetning i form af fødselsanmeldelser til 

Sundhedsstyrelsen. Fra og med 1997 baserer registeret sig primært på registreringerne i 

Landspatientregisteret suppleret med skemaindberetninger om hjemmefødsler og dødfødsler. 

 

0.7 Samkøring med andre registre 

Landspatientregisterets modul om fødsler samkøres med oplysninger om diagnoser, indgreb, 

undersøgelser og behandlinger og suppleres med udtræk fra CPR som giver den fornødne kobling 

mellem mor og barn. Yderligere forsyner CPR fødselsregisteret med oplysninger om levendefødte 

der inden for det første leveår afgår ved døden. Dødsårsagsregisteret er kilde til supplerende 

oplysninger om dødfødsler og dødsfald inden for det første leveår. 

 

1 Indhold og tid 

 

1.1 Indholdsbeskrivelse 

Fødselsregisteret indeholder oplysninger om alle fødte – såvel levendefødsler som dødfødsler på 

danske fødesteder og fødsler hjemme. Registeret omfatter en bred vifte af oplysninger om 

fødslerne, komplikationer og indgreb og civilstandsoplysninger om forældre. 

 

1.2 Statistiske begreber 



Populationen udgøres af børn født af kvinder med dansk cpr-nummer, der har født enten hjemme 

eller på hospital i Danmark. 

 

Statistikenheden i registeret er en født, - hvad enten der er tale om en levende- eller dødfødsel. 

 

1.3 Oplysninger i register 

En fuldstændig oversigt over variablene findes i dokumentation  

 

De centrale emner i registeret er 

 

1. Fødselsdata for barnet 

2. Civilstandsoplysninger for forældrene 

3. Indgreb før / under fødsel 

4. Komplikationer 

 

1.4 Referencetid og dataindsamlingsår 

Data indsamles data til fødselsregisteret i forbindelse med at Landspatientregisteret låses for 

opdatering om efteråret året efter registeråret. 

 

Registeret foreligger for perioden 1973 og frem. 

 

2 Pålidelighed og usikkerhed 

 

2.1 Pålidelighed, dækningsgrad og usikkerhedskilder 

Indberetningerne til fødselsregisteret anses for at være komplet. 

 

2.2 Tal for usikkerhed 

Usikkerheden om oplysningerne i registeret er lille for så vidt angår civile oplysninger og centrale 

indgreb og vigtige komplikationer. Oplysninger om for eksempel smertelindring og anæstesi er 

behæftet med usikkerhed, da disse oplysninger er frivillige at indberette. 

 

3 Sammenlignelighed 

 

3.1 Sammenlignelighed over tid 

Afgræsning af statistikenhederne er konstant fra 1973 og frem. Der er store variationer i, hvad der 

indberettes i løbet af perioden siden 1973. Fra 1997 og frem tilstræbes det at mængden af 

oplysninger forbliver konstant og uden ændringer i begreber og definitioner. 

 

3.2 Sammenlignelighed med anden registrering 

Indberetningerne fra jordemødrene om hjemmefødsler og dødfødsler integreres i fødselsregisteret 

på lige fod med indberetningerne fra Landspatientregisteret. Supplerende oplysninger om 

eventuelle komplikationer, som kræver hospitalsbehandling efter en hjemmefødsel integreres også i 

fødselsregisteret. 

 

3.3 Forhold mellem foreløbige og endelige versioner af registeret 

Der udgives ikke foreløbige tal fra fødselsregisteret. 

http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Sundhedsstyrelsens%20registre/Foedselsregister.aspx


 

 

4 Tilgængelighed 

 

4.1 Statistik, baseret på registeret 

Udgivelser af fødselsstatistik baseres på fødselsregisteret. Derudover benyttes registeret til 

videnskabelige formål og gøres til genstand for forskning. 

 

4.2 Distributionskanaler og udgivelsestidspunkter 

Fødselsstatistik er tidligere udgivet via det internetbaserede tidsskrift Nye tal fra 

Sundhedsstyrelsen. Udgivelserne har forgået årligt og maksimum et år efter afslutningen på et 

kalenderår. Nu udgives der tal på Sundhedsdata. På Sundhedsdata opdateres tabellen ’Fødsler og 

fødselskomplikationer’ kvartalsvis og tabellerne ’Fødsler 1973-’ og ’Fødte 1973-’ opdateres årligt. 

 

4.3 Yderligere dokumentation 

I Nye tal fra Sundhedsstyrelsen: 

 
Nr. 12 Jun. 2003 Fødselsregisteret 1997 - 2001 

Nr. 19 Dec. 2003 Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 4 Mar. 2004  Fødselsregisteret 2003 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 13 Aug. 2004 Fødselsregisteret 1. Halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 23 Dec. 2004 Fødselsregisteret 1973-2003 

Nr. 4 Feb. 2005  Fødselsregisteret 2004 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 7 Mar. 2005  Fødsler og fødende kvinders vægtforhold (BMI) 2004 

Nr. 8 Apr. 2005  Fødsler, indgreb og komplikationer 2004 

Nr. 14 Aug. 2005 Fødselsregisteret 1. halvår 2005 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 19 Dec. 2005 Kejsersnit 

Nr. 3 Mar. 2006  Fødselsregisteret 2005 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 11 Maj. 2006 Fødsler og kvalitetsindikatorer i sygehusvæsenet 2002 - 1. kvartal 2006* 

Nr. 14 Jun. 2006 Fødsler og fødende kvinders vægtforhold (BMI) 2004 - 1. kvartal 2006* 

Nr. 19 Sep. 2006 Fødselsregisteret 1. halvår 2006 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 1 Jan. 2007  Sygehusfordelte kvalitetsindikatorer for lavrisiko førstegangsfødende 2005 

Nr. 3 Feb. 2007  Sygehusfødsler og fødeafdelingernes størrelse 1982-2005 

Nr. 4 Mar. 2007  Fødselsregisteret 2006 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 7 Apr. 2007  Sygehusfordelte kvalitetsindikatorer for lavrisiko førstegangsfødende 2006* 

Nr. 15 okt. 2007 Fødselsregisteret 1. halvår 2007 

Nr. 20 dec. 2007 Forbrug af antidepressive midler i forbindelse med graviditet og fødsel 1997 -2006 

Nr. 1 feb. 2008  Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 8 aug. 2008  Fødselsregisteret 1. halvår 2008 (foreløbig opgørelse) 

Nr. 9 sep. 2008  Fødsler, graviditet og BMI 2004-1. halvår 2008* 

 

 

4.4 Øvrige oplysninger 

Der er ikke yderligere oplysninger. 

http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Sundhedsdata.aspx

