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Cancerregistret

• Etableret i 1943

• Opdateret til og med år 2013

• År 2014 på trapperne – tilgængelig ultimo 2015

• Alle nydiagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark

• Obligatorisk indberetning fra 1987

• LPR-baseret fra 2004

• Suppleres med data fra patobank

• Obs – har anvendt ICD-7 koder frem til 2004! Først derefter 
ICD-10 koder



Cancerregistret

Indeholder bl.a.:

• Diagnosetidspunktet for sygdommen

• Den anatomiske lokalisation

• Hvilken type kræft det er (histologi)

• Udbredelse af sygdommen inden for de første fire måneder 
efter diagnosetidspunktet

• Hvordan diagnosen er stillet

Vær opmærksom på at cancer i et organ kan være en primær 
cancer eller metastase fra anden cancer



Cancerregistret

Fra rapport 2013: 

37.075 nye kræfttilfælde i 2013

(Figur 1, side 3)



Cancerregistret

Reference:



Fødselsregistret /
Det Medicinske Fødselsregister (MFR)

• Oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler

• Etableret 1973

• Opdateret september 2015

• LPR baseret siden 1995 – tidligere skemaindberetning

• Fødselsstatistik – seneste version fra 2012



Fødselsregistret

Indeholder:

• CPR-nummer/fødselsdato

• Fødselssted

• Enkeltfødt/tvilling/trilling

• Fødselsvægt/-længde

• Gestationsalder

• Antal svangerskabskontroller

• Rygestatus

• Apgar 1 - 5 min.

og mange andre oplysninger



Fødselsregistret

Tal fra fødselsregistret giver mulighed for at se statistikker om 
fødslerne og informationer om de fødte børn via esundhed.dk:

www.esundhed.dk/sundhedsregistre/MFR/Sider/MFR.aspx



Fødselsregistret



Fødselsregistret
Et eksempel på artikel

Langhoff-Roos et al

BMJ

2006;332:937-9



Kliniske kvalitetsdatabaser

Gyn/obs relevante:

Forslag???



Kliniske kvalitetsdatabaser

Gyn/obs databaser:

Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase)

Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (Fødsler)

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO)

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD)

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD)

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS)

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (Ti-Gr-ab)



Ex. Kvalitetsdatabase for fødsler



Kliniske kvalitetsdatabaser

• Ca. 70 databaser

• En lang række forskellige områder: 
psykiatri, ortopædkirurgi, anæstesi, screening, cancer, 
hjertesygdom etc.

• Se oversigt på Rkkp.dk

• Standardiseret årsrapporter





For særligt interesserede…..

Der skrives aktuelt på en lang række artikler til et tillæg 

til tidsskriftet Clinical Epidemiology med beskrivelse af 

de kliniske kvalitetsdatabaser.



For særligt interesserede….. 

Særnummer:

(http://sjp.sagepub.com/content/39/7_suppl.toc)

Danish population-based registers for public health and health-
related welfare research 
– A description of Danish registers and results from their 
application in research

July 2011; 39 (7 suppl)



Oversigt I

Centrale registre (adgang via Sundhedsdatastyrelsen):

• Landspatientregistret (LPR)

• Det Central Personregister (CPR)

• Lægemiddelstatistikregistret (LSR) 
(kun via forskermaskine på anonymiserede data)

• Cancerregistret

Centrale registre - fagspecifikke: 

• IVF-registret

• Fødselsregistret



Oversigt 2

Kliniske kvalitetsdatabaser (adgang via RKKP):

• Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase)

• Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler

• Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO)

• Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD)

• Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD)

• Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS)

• Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (Ti-Gr-ab)



Ref. M. Schmidt et al, Clinical Epidemiology 2015  




