Udtræksspecifikationsskabelon med de mest brugte
Registre og variabler fra Sundhedsdatastyrelsen
Oversigt over Sundhedsregistre ved Sundhedsdatastyrelsen
De variabler og tabeller som er markeret med hyperlink i nedenstående tabeller henfører til dokumentation
vedrørende den overordnede tabel. Få dokumentation af de enkelte variabler se hyperlinksne i tabellerne.
Denne skabelon indeholder de mest benyttede variabler (selvfølgelig afhængig af projekt og formål) fra
henholdsvis:
Landspatientregisteret (LPR)
CPR registeret (CPR)
Lægemiddelregisteret (LMR)
Dødsårsagsregistret (DAR)
Sygesikringsregisteret (SSR)
Vær opmærksom på, at når I bruger linket kommer denne boks frem. Tryk på Annuller!

Eller måske denne, alt efter hvilken browser eller version du har. I alle tilfælde kan du bare trykke ”annuller"
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Landspatientregistret (LPR) (består af mange forskellige tabeller)1
Landspatientregistret indlæggelser (administrations tabel) – t_adm
t_adm
v_cpr
k_recnum
c_adiag
d_inddto
d_uddto

c_pattype
c_indm
c_spec
c_sgh
c_afd
c_kom

Beskrivelse
Personnummer (pseudonomiseret)
Recordnummer (LPR-identnummer)
Aktionsdiagnose
Indlæggelsesdato
Udskrivningsdato
Patienttype
Indlæggelsesmåde / Indskrivningsmåde
Stamafdelingens hovedspeciale
Patientens stamsygehus
Patientens stamafdeling
Bopælskommune

År
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1977-til?

Landspatientregistret diagnoser - t_diag
t_diag
Beskrivelse
v_recnum
Recordnummer (LPR-identnummer)
c_diagtype
Diagnosetype
c_diag
Diagnosekode
c_tildiag
Tillægsdiagnose
c_diagmod
Diagnosemodifikation

År
1977-til?
1977-til?
1977-til?
1995-til?
1977-1993

Landspatientregistret operationer - t_sksopr
t_sksopr
Beskrivelse
v_recnum
Recordnummer (pseudonomiseret)
c_opr
Operationskode
c_odto
Operationsdato
c_oprart
Operationsart
c_tilopr
Tillægskode til operationen
c_osgh
Procedurende sygehus (operation)
c_oafd
Procedurende afdeling (operation)

År
1996 – til?
1996 – til?
1996 – til?
1996 – til?
1996 – til?
1996 – til?
1996 – til?

Landspatientregistret operationer (før 1996) - t_opr
t_opr
Beskrivelse
v_recnum
Recordnummer (pseudonomiseret)
c_opr
Operationskode
c_osgh
Producerende sygehus
c_oafd
Producerende afdeling

År
1977 -1995
1977 -1995
1977 -1995
1977 -1995
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Landspatientregistret undersøgelser og behandlinger – t_sksube
t_sksube
Beskrivelse
v_recnum
Recordnummer (pseudonomiseret)
c_opr
Procedurekode
d_odto
Proceduredato
c_oprart
Indikation for tillægskode
c_tilopr
Tillægskode til procedure
c_osgh
Procedurende sygehus
c_oafd
Procedurende afdeling

År
1999 – til?
1999 – til?
1999 – til?
1999 – til?
1999 – til?
1999 - til?
1999 - til?

1

Ønskes der udtræk med f.eks. uafsluttede ambulante behandlinger, privathospitaler eller psykiatrien, skal de
bestilles separat som vist i nedenstående eksempel:
- uafsluttede behandlinger hedder f.eks. t_adm_uaf, t_diag_uaf
- psykiatrien hedder f.eks. t_psyk_adm, t_psyk_diag
- privathospitaler registreres i minipas og hedder f.eks. t_adm_mini, t_diag_mini

Personoplysninger fra CPR registeret (består af en række tabeller, som findes i excel eller pdf)
Personoplysninger - CPR registeret
t_person
v_pnr_encrypted
d_foddato
c_kon
c_status
d_status_hen_start

Beskrivelse
Recordnummer (pseudonomiseret)
Fødselsdato
Køn
Status
Statusdato

År
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?

Aktuel civilstand – CPR registeret
t_civil
Beskrivelse
v_pnr_encrypted
Recordnummer (pseudonomiseret)
c_civstd
Civilstand
d_start
Civilstand startdato

År
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?

Historisk civilstand – CPR registeret
t_civil_hist
Beskrivelse
v_pnr_encrypted
Recordnummer (pseudonomiseret)
c_civstd
Civilstand
d_civstd_start
Civilstand startdato
d_civstd_slut
Slutdato

År
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?
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Statsborgerskab – CPR registeret
t_statsborger
Beskrivelse
v_pnr_encrypted
Recordnummer (pseudonomiseret)
c_land
d_start_dato

Landekode
Statsborgerskab startdato

År
1968 - til?
1968 - til?
1968 - til?

Dødsårsagsregistret (DAR), består af to tabeller der dækker perioden(1970 – 2001) og (fra 2002)
(indeholder data om døde i Danmark)
t_doedsaarsag_1

Beskrivelse

År

k_cpr
d_dodsdto
v_alder
c_dodsmaade
c_dod1
c_dod2

Personnummer (pseudonomiseret)
Dødsdato
Alder i år på dødstidspunkt
Dødsmåde
Tilgrundliggende dødsårsag
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden

1970 – 2001
1970 – 2001
1970 – 2001

Beskrivelse
Personnummer (pseudonomiseret)
Dødsdato
Findedato
Døds- eller findedato
Alder i år på døds-eller findedato
Tilgrundliggende dødsårsag
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden
Dødsårsag i forløbet fra tilgrundliggende dødsårsag til
døden
Supplerende dødsårsag
Supplerende dødsårsag

År
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?

c_dod3
c_dod4

t_doedsaarsag_2
k_cpr
d_dodsdato
d_findedato
d_statdato
v_alder
c_dodtilgrundl_acme
c_dod_1a
c_dod_1b
c_dod_1c
c_dod_1d
c_dod_21
c_dod_22
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1970 – 2001
1970 – 2001
1970 – 2001
1997 – 2001

2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
2002 - til?
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c_dod_23
c_dod_24
c_dod_25
c_dod_26
c_dod_27
c_dod_28

Supplerende dødsårsag
Supplerende dødsårsag
Supplerende dødsårsag
Supplerende dødsårsag
Supplerende dødsårsag
Supplerende dødsårsag

2002 - til?
2002 - til?
2002 - 2005
2002 - 2005
2002 - 2005
2002 - 2005

Lægemiddelstatistikregisteret (LMR)
Lægemiddeldatabasen
Beskrivelse
kcpr
Personnummer (pseudonomiseret)
atc
ATC-kode detaljeret
eksd
Ekspeditionsdato
apk
Antal pakninger
strnum
Styrke, numerisk
streng
Styrke, klartekst
strunut
Enhed til numerisk styrke
volume*
Volume
voltypecode
Måleenhed for volume
pname
Lægemidlets navn
packtext
Pakningstekst
reca
Receptudsteder (Lægens autorisationsID)
*VOLUME=DDD (defined daily dose)

År
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
1995- til?
2005- til?

Sygesikringsregisteret (SSR)*
Sygesikringsregisteret (t_ssik)
t_ssik
Beskrivelse
v_cpr
Personnummer (pseudonomiseret)
c_tidskode
Ydelses tidspunkt
c_speciale
6-cifret speciale
c_ydelsesnr
ydelsesnummer
v_antydel
Antal ydelser under specialet
v_honuge
Honoraruge
v_honaar
Honorarår
v_kontakt
Antal kontakter
* efter 2014 er sygesikringsregistret mere fuldstændigt.
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År
1990-til?
1990-til?
1990-til?
1990-til?
1990-til?
1990-til?
1990-til?
1990 –til?
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