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Registerdeklaration for det Nationale Alkoholbehandlingsregister
0 Administrative oplysninger om registeret
0.1 Registernavn
Dansk: Nationale Alkoholbehandlingsregister
Engelsk: National Registry of Alcohol Treatment
0.2 Emner
Socioøkonomiske karakteristika,
alkoholbehandling.

misbrugsmønster

og

behandlingsdata

for

personer

i

0.3 Registeransvarlig
Claudia Ranneries, Sundhedsdokumentation, Sundhedsstyrelsen, email: clr@sst.dk, tlf: 7222 7635
0.4 Formål med register
Registerets formål er at tilvejebringe statistiskoplysninger, der viser udviklingen for personer i
behandling for deres alkoholmisbrug. Dette til brug for overvågning, politisk og faglig planlægning,
forskning og evaluering af behandlingskvalitet.
0.5 Lovgrundlag og vejledninger for dataindsamling
• Sundhedsloven” (LBK nr. 913 af 13. juli 2010)
• Bekendtgørelse nr. 257 af 15. april 2008 om alkoholbehandlingsinstitutioners indberetning af
alkoholbehandling
0.6 Datakilder og indsamlingsmetode
Registeret bygger på oplysninger, der indberettes elektronisk fra alkoholbehandlingsinstitutionerne til
Sundhedsstyrelsen enten gennem det såkaldte SEI, ”Sundhedsstyrelsens Elektroniske
indberetningssystem” eller via tredjepartsleverandør. Det er obligatorisk at indberette for de
behandlingsinstitutioner, som kommunerne (før 1.1.2007: amterne) visiterer klienter til – hvad enten
det er private eller offentlige institutioner. Private institutioner er dog også inviteret til at indberette
klienter med privat finansieret behandling.
0.7 Sammenkøring med andre registre
Ingen

1 Indhold og tid
1.1 Indholdsbeskrivelse
Registret indeholder oplysninger optaget ved klientens indskrivning i alkoholbehandling, hvorfor
registeret er en indskrivningsstatistik. Oplysningerne vedrører en række socioøkonomiske
karakteristika samt klientens information om misbrugsmønster, dvs. hvor meget og hvilken type
alkohol der indtages.
Fra og med medio 2008 indeholder registeret også behandlingsoplysninger.

1.2 Statistiske begreber
Populationen udgøres som minimum af de personer, der visiteres til alkoholbehandling af deres
kommune – dvs. personer i offentlig finansieret alkoholbehandling. Desuden indeholder registeret også
personer i privat finansieret alkoholbehandling. Denne sidste del indberettes dog frivilligt, så der er
ingen garanti for, at registeret indeholder alle personer i privat finansieret behandling.
Den statistiske enhed i registeret er personer i behandling for deres alkoholmisbrug.
1.3 Oplysninger i register
Oplysningerne i registeret er:
• klientens alkoholmisbrug, dvs. oplysninger og type og opfang af alkohol indtaget
• klientens behandling (ambulant, dag- eller døgnbehandling)
• klientens samlivssituation, antal børn, uddannelse samt tilknytning til arbejdsmarkedet
1.4 Referencetid og dataindsamlingsår
Registret er et løbende og levende register.
Data er indsamlet siden 1. januar 2006 og registeret må derfor stadig betragtes som værende ny.
Referencetidspunktet er det kalenderår, hvor aktiviteten har fundet sted.
2 Pålidelighed og usikkerhed
2.1 Pålidelighed, dækningsgrad og usikkerhedskilder
Alle oplysninger er selvrapporterede, hvorfor en vis usikkerhed må forventes.
Dækningen i forhold til antallet af personer, der visiteres af kommunerne (før 1.1.2007: amterne) og
derved registreres i registret er endnu ikke fuldstændig – idet der fortsat finder underrapportering
sted.
2.2 Tal for usikkerhed
Kvaliteten af data følges løbende. Data må stadig betragtes som minimumstal for personer i
alkoholbehandling, da en vis underrapportering fortsat finder sted.

3 Sammenlignelighed
3.1 Sammenlignelighed over tid
Det er som udgangspunkt muligt at sammenligne opgørelser over tid. Hvis dette ikke er tilfældet, vil
det være angivet for de specifikke opgørelser.
3.2 Sammenlignelighed med anden registrering
Ingen
3.3 Forhold mellem foreløbige og endelige versioner af registeret
Opgørelserne

revideres

tilbage

i

tid,

såfremt

datagrundlaget

revideres

og

forbedres.

4 Tilgængelighed
4.1 Statistik, distributionskanaler og udgivelsestid
Der er udgivet to årsopgørelser fra registeret i publikationsserien ”Nye tal fra
Sundhedsstyrelsen”, som ikke længere publiceres.
•
•

Alkoholbehandling i Danmark 2006 (foreløbige tal), 2007
Alkoholbehandling i Danmark 2007 (foreløbige tal), 2008

Derudover indgår udvalgte opgørelser fra registeret i følgende publikationer, som begge er tilgængelig
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk :
• Nye tal på alkohol i kommunen
• Kommunale Sundhedsindikatorer
4.2 Yderligere dokumentation
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der en vejledning til indberetning – Fællesindhold for
registrering af alkoholbehandling www.indberetnings.sst.dk/nab.
4.3 Øvrige oplysninger
Ingen

