Registerdeklaration for IVF-registeret
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
0.1 Registernavn
Dansk: IVF-register Engelsk: In Vitro Fertilisation register
0.2 Emner
Reproduktionsfremmende behandling ved offentlige- og private fertilitetsklinikker hvor
befrugtningen foregår uden for kvindens krop (in vitro)
0.3 Registeransvarlig
Sundhedsdokumentation, Sundhedsstyrelsen, doku@sst.dk

0.4 Formål med register
Formålet er at danne baggrundsmateriale for Sundhedsstyrelsens overvågning af
reproduktionsfremmende behandling i Danmark samt danne baggrund for Sundhedsstyrelsens
løbende statistik på området samt at bidrage med data til forskning og statistik.
0.5 Lovgrundlag og vejledninger for dataindsamling
Lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning m.v. (nugældende), Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelse nr. 758 af 30 september 1997 om indberetning af IVF-behandling m.v. samt
Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. september 1997 om kunstig befrugtning m.v.
0.6 Datakilder og indsamlingsmetode
Registeret bygger i perioden 1994-2005 på skemaindberetning til Sundhedsstyrelsen fra både
offentlige- og private fertilitetsklinikker. Herefter foretages indberetninger til registret elektronisk.
0.7 Samkøring med andre registre
IVF-registeret samkøres med Fødselsregisteret og LPR for at tilføre oplysninger om forløbet af
graviditeten.

1 Indhold og tid
1.1 Indholdsbeskrivelse
IVF-registeret indeholder oplysninger om behandlingsforløb fra de offentlige- og private
fertilitetsklinikker i Danmark. Indberetningerne omfatter oplysninger om årsag til barnløsheden,
stimulation, ægudtagning, befrugtningsmetode, ægoplægning og om der opnås graviditet
1.2 Statistiske begreber
Populationen udgøres af kvinder med dansk cprnr, der har modtaget IVF-behandling ved en dansk
fertilitetsklinik.

Statistikenhederne i registeret er et behandlingsforløb, der omfatter selve fertilitetsbehandlingen og
udfaldet på behandlingen
Et behandlingsforløb starter på første stimulationsdag og afsluttes med en fødsel, abort eller
dødfødsel, hvis der opnås en graviditet, eller behandlingsforløbet afsluttes uden der er opnået
graviditet
Aflysning af et behandlingsforløb finder sted, hvis der ikke kan udtages æg fra kvinden eller
optøede æg ikke kan lægges op i kvinden
1.3 Variable i register
En fuldstændig oversigt over variablene findes i dokumentation
De centrale emner i registeret er
1. 1. årsag til barnløshed
2. 2. stimulation
3. 3. ægudtagning
4. 4. befrugtningsmetode
5. 5. ægoplægning af friske æg eller nedfrysning
6. 6. ægoplægning af optøede æg
7. 7. modtagelse af donoræg
8. 8. modtagelse af donorsæd
9. 9. graviditet
10. 10. resultat af graviditet som er karakteriseret ved oplysning om
1. 1. hvilken eller hvilke årsager der ligger til grund for barnløsheden
2. 2. dato og medikamenter i stimulationsbehandling
3. 3. dato og antal æg der udtages
4. 4. befrugtningsmetoden (IVF- eller ICSI)
5. 5. dato samt antal friske æg der lægges op i kvinden og antal æg der fryses ned
6. 6. dato for sidste menstruation og antal optøede æg der er lægges op i kvinden (FER)
7. dato for modtagelse af donoræg, stimulationsbehandling og antal æg der er lægges op i kvinden
(ED)
8. 8. om befrugtningen er sket med donorsæd
9. 9. der er opnået graviditet (serum-hCG og klinisk graviditet)
10. 10. dato for fødsel, abort dødfødsel
11. 11. Apgar score ved fødsel, misdannelse ved fødsel
1.4 Referencetid og dataindsamlingsår
Registeret er et åbent register, hvilket betyder at der sker en løbende opdatering i hele
registerperioden
Registeret foreligger for perioden 1994-2000 + 2004
2 Pålidelighed og usikkerhed

2.1 Pålidelighed, dækningsgrad og usikkerhedskilder
Indberetningen på skemaerne kan være ufuldstændig, behæftet med fejl eller den kan mangle helt.
Rettelser foregår løbende. Endvidere forekommer dobbeltindberetninger. Det samlede omfang er
ikke opgjort
2.2 Tal for usikkerhed
Der foreligger ikke mål for usikkerheden i opgørelsen fra IVF-registeret.
3 Sammenlignelighed
3.1 Sammenlignelighed over tid
Der forekommer ikke databrud i IVF-registeret for perioden 1994 – 2003.
3.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Offentlige klinikker registrerer oplysninger om IVF-behandling til LPR i forbindelse med den
mellem amtslige afregning (DRG). Dette omfatter dog kun et minimum af oplysninger, da selve
behandlingsoplysningerne indberettes til IVF-registeret på særskilte blanketter.
3.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Der udgives ikke foreløbige tal fra IVF-registeret.
4 Tilgængelighed

4.1 Statistik, baseret på registeret
På baggrund af registreringer i IVF-registeret og samkøring med hhv. LPR og Fødselsregister
udgives statistik over IVF-behandlinger og resultat heraf. Derudover benyttes IVF-registeret til
videnskabelig statistiske formål.
4.2 Distributionskanaler og udgivelsestidspunkter
Statistik over IVF-behandlinger udgives via det internetbaserede tidsskrift Nye tal fra
Sundhedsstyrelsen. Udgivelserne vil forgå årligt og maksimum et år efter afslutningen på et
kalenderår hvad angår behandlingsoplysningerne.
4.3 Yderligere dokumentation
Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 1, 2002
Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 14, 2003
Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 4, 2006
4.4 Øvrige oplysninger
Der er ikke yderligere oplysninger.

