Registerdeklaration for Sygesikringsregisteret
0 Administrative oplysninger om registeret
0.1 Registernavn
Dansk: Sygesikringsregisteret Engelsk: The National Health Insurance Service Registry
0.2 Emner
Registeret vedrører aktivitet i almen lægepraksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis mv. støttet af
Den Offentlige Sygesikring
0.3 Registeransvarlig Sundhedsdokumentation, Statens Serums Institut, sygesikring@nsi.dk
0.4 Formål med register
Registerets hovedformål er at danne et statistisk datagrundlag til opfølgning af aktiviteten indenfor det
primære sundhedsvæsen til politisk og administrativt brug, samt at bidrage til forskningsmæssige
undersøgelser af folkesundheden.
0.5 Lovgrundlag og vejledninger for dataindsamling
”Bekendtgørelse af lov om offentlig sygesikring”, gældende lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998.
0.6 Datakilder og indsamlingsmetode
CSC Scandihealth A/S indsamler afregningsdata for Den Offentlige Sygesikring fra de fem regioner.
Statens Serums Institut modtager en kopi af disse oplysninger på grundregistreringsniveau.
0.7 Samkøring med andre registre
Under dannelsen af registeret sker der ingen samkøring med andre registre.
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Indhold og tid

1.1 Indholdsbeskrivelse
Registeret indeholder oplysninger om de enkelte ydelser foretaget hos alment praktiserende læger,
speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og oplysninger om
andre typer ydelser, der støttes af Den Offentlige Sygesikring (eksempelvis en række
laboratorieundersøgelser).
1.2 Oplysninger i registeret
Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om:
• Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.)
• Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.)
• Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra
Den Offentlige Sygesikring).

1.3 Statistiske begreber
I forbindelse med statistikker på baggrund af Sygesikringsregisteret anvendes en række begreber
defineret ved følgende:
Kontakter= En gruppebetegnelse for konsultationer, gruppekonsultationer (psykologhjælp),
telefonkonsultationer, E-mail konsultationer, telefonisk rådgivning af praktiserende læge, hjemmebesøg,
obstetrisk bistand efter 28. svangerskabsuge (gynækologi), individuel terapi (psykiatri), gruppeterapi
(psykiatri), behandlinger (fysioterapi, kiropraktik), basistræning (fysioterapi), opfølgende træningsterapi
(fysioterapi) eller deltagelse i holdtræning (fysioterapi). Al optræning og behandling hos Teddy Øfeldt
tæller som kontakter.
Specialegruppe= En gruppering af beslægtede specialer
1.4 Referencetid og dataindsamlingsår
Registeret indeholder oplysninger om ydelser støttet af Den Offentlige Sygesikring fra 1. januar 1990 og
fremefter. Registeret opdateres hver måned, og er opdateret ca. 2 mdr. efter udgangen af en given
statistikmåned.
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Pålidelighed og usikkerhed

2.1 Pålidelighed, dækningsgrad og usikkerhedskilder
Inden Statens Serums Institut modtager sygesikringsdata, er der foregået en validering af data. Der vil
dog som ved enhver registrering, kunne passere fejlregistreringer gennem systemet. Særligt kan der
observeres fejlregistreringer på ydelser, der kun er berettiget til en bestemt andel af befolkningen, eks.
en bestemt aldersgruppe eller køn. Således er der i registeret eksempler på ydelser, som kun børn er
berettiget til, der er blevet fejlregistreret på voksne personer.
Definitionen af ”kontakter” sker dog efter at data er modtaget af Statens Serums Institut. Da kontakterne
har skiftet ydelsesnumre over tid, kan der være en lille usikkerhed på disse tal – dette vurderes primært
at gælde for speciallæger, undtagen øjenlæger og øre-næse-hals-læger. Man skal derfor tage eventuelle
”knæk” på tidsserier for antallet af kontakter med et vist forbehold.
2.2 Tal for usikkerhed
Der foreligger ingen kvantitative opgørelser på registerets datakvalitet.
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Sammenlignelighed

3.1 Sammenlignelighed over tid
Der forekommer ingen databrud i registeret, og det er muligt at sammenligne data over hele perioden
fra 1990 og frem til i dag. Man skal dog være opmærksom på, at ikke alle ydelser har eksisteret over
hele perioden. Desuden skal det bemærkes, at børn under 16 år fik først eget sygesikringsbevis fra og
med 1. januar 1996. Før dette tidspunkt blev ydelser, som blev udført på børn, registreret på en
forælders personnummer. I stedet for en angivelse af køn, fik registreringen en såkaldt
”barnemarkering”. Således kan ydelser udført på børn under 16 år før 1996 ikke opdeles efter køn. Efter
1. januar 1996 skulle brugen af ”barnemarkeringen” i princippet være ophørt. Der forekommer dog i den
efterfølgende periode alligevel registreringer med barnemarkeringer. Især 1996 må på dette punkt
betragtes som et indkøringsår.
3.2 Sammenlignelighed med anden registrering
Danske regioner og Danmarks Statistik modtager ligeledes data fra CSC Scandihealth A/S med
oplysninger vedrørende registreringer under Den Offentlige Sygesikring.

3.3 Forhold mellem foreløbige og endelige versioner af registeret
Alle data i registeret er endelige data. Al fejlsøgning og datavalidering er foretaget inden Statens Serums
Institut modtager data.
4 Tilgængelighed
4.1 Statistikker baseret på registeret
Ud fra datagrundlaget i Sygesikringsregistret er det muligt at analysere befolkningens forbrug af
forskellige sygesikringsydelser indenfor almen lægepraksis, speciallægepraksis o.a. områder, samt at
analysere eventuelle geografiske og demografiske forskelle i forbrugsmønsteret. Samtidig åbner
registret mulighed for, ved samkørsel med f.eks. Landspatientregisteret, at få et bedre billede af
patienters samlede sygdomsforløb.
4.2 Øvrige oplysninger
Relaterede links:
Praksisområdet administreres af Koncern Praksis, der er en stabsfunktion i Region Hovedstadens
administration. Her findes forskellige oplysninger om praksisområdet
https://www.sundhed.dk
Sygesikringstal i Danmarks statistik databank
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

