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Vejledning til registrering i LPR3 
Indledning 
Denne vejledning er en overordnede vejledning mhp orientering af klinikere og medtager derfor 
ikke en række organisatoriske elementer, som ikke er relevante i den daglige klinik. 
Den er kun en orientering i selve strukturen i LPR3 i forhold til klinikken, og er derfor ikke rettet 
mod de enkelte regioners EPJ eller indberetnings-systemer.  
Præsentation og indberetning af data i klinikken kan derfor se noget anderledes ude afhængige af 
hvordan de forskellige systemers brugergrænseflade er tilrettet indberetning af data. 
 
Detaljerede oplysninger vedrørende indberetning til LPR3 findes i Vejledning til indberetning til 
Landspatientregistret (LPR3).  
 

 
 

 
Begrebsmodellen i LPR3 
 
Ved ibrugtagning af den ny Landspatientregister LPR3 sker der en række ændringer i den 
overordnede registreringspraksis, men med meget få ændringer i de gældende SKS-koder for 
diagnoser, behandlinger eller procedurer. 
 
Der er tre væsentlige nyheder i LPR3 og tre væsentlige begreber der skal forstås i denne 
forbindelse - kontakt, forløb og resultatindberetning. 
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Kontaktmodellen 
LPR3 har kontakten mellem patient og sundhedsvæsenet som det centrale element. Alle kontakter 
med klinisk sigte mellem patient og sundhedspersoner indberettes særskilt. Det betyder bl.a. at 
der nu kan indberettes flere kontakter samme dag med tilhørende diagnose og procedurekoder. 
 
En patientkontakt kan være af typen: 
  

 fysisk fremmøde 
 udekontakt 
 virtuel kontakt 
 død (anvendes kun for patienter, der er erklæret døde ved kontaktstart).  

 
Bemærk ambulant besøg og indlæggelse er i indberetningen til LPR3 samlet under den fælles 
kontakttype ’fysisk fremmøde’.  
 
I indberetningen skal kontakten altid knyttes til: 
 

 Et forløbselement - Forløbselementet fungerer som sammenknytning af kontakter og 
ydelser uden kontakt i forbindelse med et givent sygdomsforløb og giver herved mulighed 
for at afspejle det kliniske forløb, som kontakterne indgår i. 

 Diagnose - Patientens kontaktrelevante diagnoser (aktionsdiagnose og bidiagnoser) knyttes 
til kontakten.   

 Procedure - Procedurer skal indberettes knyttet til den kontakt, hvorunder proceduren er 
udført, eller knyttet til forløbselementet, når ydelsen ikke er udført under en igangværende 
patientkontakt   

 En række administrative forhold som betalingsoplysninger, kontaktårsag, opholdsadresse, 
tidsmarkeringer til brug for monitorering af ventetider, udredningsret, behandlingsgaranti, 
”maksimale ventetider” og pakkeforløb, mm.(disse forhold er ikke omfattede af denne 
vejledning) 

 
Det er som udgangspunkt den klinisk faglige kontakt med patienten, patientens tilstand(e) og de 
udførte kliniske ydelser, der er i fokus – ikke hvor ydelsen bliver udført. Indberetningskravene 
gælder for alle kliniske og parakliniske afdelinger og specialer, der ifølge de gældende kliniske 
retningslinjer indgår i udredning og behandling i patientens sygdomsforløb. Som en undtagelse 
skal patientens kontakter på klinisk kemisk afdeling til blodprøvetagning ikke indberettes til LPR3.   
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Forløbsmodellen 
Forløbselementet (FE) samler alle typer af kontakter, diagnoser, forløbsmarkører og kliniske 
ydelser, som patienten har modtaget i en periode i et sygdomsforløb, knyttet til en 
forløbsansvarlig organisatorisk enhed. Et sygdomsforløb er et samlet forløb af en given 
patienttilstand, der over tid kan udtrykkes ved forskellige diagnoser. Sygdomsforløbet varetages 
under en eller flere organisatoriske enheder.  
 
Et sygdomsforløb omfatter også de følgetilstande og komplikationer, som er en direkte følge af 
sygdommen og behandling af sygdommen. Selvstændige kontakter for følgetilstande og 
komplikationer skal således knyttes til det sygdomsforløb, som de klinisk relaterer sig til.  
 
Der kan være flere kliniske enheder involveret samtidig i det samlede sygdomsforløb.  Det enkelte 
forløbselement skal sammenknyttes til andre forløbselementer, når fx samme sygdom skal 
behandles på en anden enhed, og der ikke indberettes under samme fælles forløbselement. Om 
forskellige centre og afdelinger kan anvende det samme forløbselement afhænger af de lokale 
systemmuligheder og lokal praksis.  
 
Ved multimorbiditet (flere samtidige sygdomme) skal der oprettes flere samtidige aktive 
forløbselementer, uanset om udredning og behandling sker under samme eller forskellige 
enheder.   
  
Da kontakter og procedurer kun kan knyttes til ét forløbselement, vil det ved flere samtidige 
forløbselementer altid være en klinisk vurdering, hvilket forløb, som kontakter og procedurer 
knyttes til med den højeste kliniske relevans, når kontakten eller proceduren har omhandlet flere 
sygdomme dokumenteret under flere forskellige forløbselementer.  
  
Ved patientkontakter i forløbene skal den enkelte kontakt (med kontaktdiagnoser og procedurer) 
knyttes til det forløbselement, som kontakten primært har drejet sig om. Ved ligeværdige 
sygdomme, der behandles samtidig, skal kontakten knyttes til det klinisk set tungeste 
sygdomsforløb. Det er således i sidste ende en klinisk vurdering. Forløbselementet kan fortsætte 
efter patientens død, når der behov for at dokumentere og indberette ydelser relateret til 
sygdomsforløbet.   
 
Procedurer, der ikke er udført under en patientkontakt, skal ligeledes knyttes til det 
forløbselement, som ydelsen primært er klinisk relateret til 
 
For akutte patienter med ny sygdom eller ny skade, der ikke har en kendt relation til et 
igangværende forløb, skal der altid oprettes et nyt forløbselement.   
  
Der gælder følgende generelle krav til oprettelsen af forløbselement:  
 

 Der skal oprettes et nyt forløbselement ved enhver ny patienttilstand, der umiddelbart 
klinisk vurderet ikke har en klinisk relation til et eksisterende eller kendt tidligere 
sygdomsforløb  

 Forløbselementet for et givet specificeret forløb skal senest oprettes ved første:  
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o obligatoriske forløbsmarkør (startmarkør) fx ’henvist til udredning’  
o patientkontakt  
o anden form for ydelse, som afdelingen yder til det specifikke forløb 

(afhængigt af, hvad der kommer først)  
 Der skal obligatorisk angives en startmarkør i forbindelse med et nyt forløbselement, 

herunder også startmarkøren ”akut patient” ved ny akut sygdom og ved ny skade. 
Forløbselementet kan starte tidligere, men startmarkøren skal senest sættes ved 
modtagelse af henvisning for planlagte patienter og ved patientens fremmøde ved akut 
sygdom. 

 
 
Knytning af kontakter til forløb  
Kontakter og procedurer uden samtidig patientkontakt skal knyttes til det af patientens aktuelle 
forløbselementer, der klinisk vurderet er det forløb, som kontakten eller ydelsen primært har 
drejet sig om. Dette er altså en klinisk vurdering, analogt til valg af aktionsdiagnose ved flere 
sygdomme behandlet på kontakten. Akutte patientkontakter som led i et eksisterende 
sygdomsforløb knyttes til dette forløb (forløbselement). 

Skift af forløbsansvar  
Hvis forløbsansvaret skal skifte eller deles midt i forløbet, skal der oprettes et nyt forløbselement 
under den organisatoriske enhed, der overtager hele eller dele af forløbsansvaret, og den 
relevante sammenkædning skal foretages og specificeres i forhold til klinisk vurdering af, om der 
er tale om (mistænkt) ny sygdom eller samme sygdom.  
 
Eksempel  
Patient indlagt på neurologisk afdeling pga. besvimelseslignende anfald, hvor det hurtigt viser sig, 
at der er tale om panikangst, hvorefter patienten viderehenvises til udredning og behandling på 
psykiatrisk afdeling. Der oprettes på baggrund af (intern) henvisning et nyt forløbselement under 
Psykiatrisk afdeling som forløbsansvarlig enhed. Der peges fra dette nye forløbselement tilbage på 
det oprindelige (neurologiske) forløbselement med referencetypen ’henvist i samme 
sygdomsforløb’.   

Forløbslabel  
Til forløbselementet skal der fra første indberetning være en forløbslabel, der angiver det 
overordnede sygdomstema klassificeret efter gældende forløbslabel-klassifikation: 
 
Der er aftalt følgende forløbslabels 
SKS-kode  Forløbslabel  Bemærkninger 
ALAL01  kræftsygdomme  anvendes uanset om patienten indgår i et 

pakke-forløb eller ej  ALAL03  psykiske lidelser og adfærdsmæssige 
forstyrrelser  

ALAL02  hjertesygdomme   
ALAL21  kronisk obstruktiv lungesygdom 

(KOL)  
 

ALAL22  type 2-diabetes   
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ALAL51  graviditet, fødsel og barsel   
ALAL52  nyfødte  
ALAL61  nationale screeningsprogrammer 

 
kun nationale screeningsprogrammer, dvs. 
forløb, der udelukkende er begrundet i 
mammografiscreening, hælblodprøve hos 
nyfødt, neonatal hørescreening, screening 
for livmoderhalskræft og 
kolorektalkræftscreening.  
Bemærk: Anvendes kun for selvstændige 
screeningsforløb. Hvis der fx i forbindelse 
med et fødselsforløb eller andet neonatalt 
forløb udføres hørescreening, behøver dette 
ikke dokumenteres i et selvstændigt forløb  

ALAL90  andre forløb (ikke klassificeret 
andetsteds)  

anvendes for sygdomme og tilstande, der 
ikke falder ind under en af de ovenfor 
specificerede kategorier  

 
Forløbslabel er obligatorisk fra første indberetning af forløbselementet.  Forløbslabel skal løbende 
klinisk vurderes for relevans og kvalificeres i henhold til aktuel viden om patientens 
sygdomsforløb, herunder vurderes i forhold til eventuelle øvrige forløb, som er registreret i 
systemet.  

Kobling af forløbselementer 
Forløbselementer kan kobles sammen ved hjælp af en reference.  
F.eks. hvis et forløb er lukket kan den ikke åbnes igen, men et nyt forløb kan "kobles" til det 
lukkede forløb for at vise at der er sammenhæng. 
  
Referencetype  
Referencetypen angiver typen af sammenhæng fra det nye forløbselement til et andet kendt 
forløbselement, aktivt eller tidligere, som det nye forløbselement refererer til.  
 
Referencetyper for reference mellem et nyt forløbselement og et andet aktuelt eller tidligere 
forløbselement: 
SKS-kode referencetype situation 
ALAA01 henvist i samme sygdomsforløb Forløbselement oprettes på baggrund af 

henvisning modtaget med anmodning om hel 
eller delvis overdragelse af eksisterende 
sygdomsforløb.  
Sammenhængen vurderet af henvisende part 

ALAA02 henvist til nyt sygdomsforløb Forløbselement oprettes på baggrund af 
henvisning modtaget med mistanke om ny 
sygdom.  
Sammenhængen vurderet af henvisende part 

ALAA03 reference til andet 
forløbselement (samme 

Forløbselement oprettes med reference til 
kendt aktivt eller tidligere forløbselement for 
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sygdom)  
 

samme sygdom.  
Sammenkædningen vurderet af den enhed, 
der opretter et nyt forløbselement 

ALAA04 barn til mor reference fra nyfødt barn til moderens 
fødselsforløb/ graviditetsforløb 
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Resultatindberetning 
Resultatindberetningen er betegnelsen for en fælles indberetningsstruktur til LPR3 af resultater 
forstået i meget bred forstand, dvs. alle former for egentlige resultater af procedurer, men også 
strukturerede indberetninger og anmeldelser til særlige registre og formål. 
Det er i udgangspunktet de eksisterende anmeldelser, der blot indberettes i en generel og 
skalerbar form, som erstatning for obligatoriske tillægskodninger mv.  
Modellen sikrer også at der kan oprettes nye for formular-lignende indberetninger ved behov, 
f.eks. til kliniske kvalitetsdata-baser.  

Introduktion  
Resultatindberetning kan ske trigger-baseret eller som trigger-løs resultatindberetning.  
En trigger er en oplysning, der udløser krav om resultatindberetning.  
De kendte resultatindberetninger (canceranmeldelse, fødsler osv.) er alle trigger-baserede, dvs. er 
udløst af og tilknyttet et andet obligatorisk indberetningsobjekt.  
En trigger fungerer efter ’hvis-så’ princippet, det vil sige, at hvis der i indberetningssættet 
forekommer en bestemt foruddefineret værdi, eller kombination af værdier, vil det udløse krav 
om en specifik resultatindberetning.  
Mulige triggere for resultatindberetninger kan være specifikke værdier/værdisæt inden for 
områderne:  
 

 Diagnose 
 Procedure 
 Kontakt 
 Kontaktårsag 
 Forløbsmarkør 
 

For den enkelte resultatindberetning kan der tilknyttes regler og valideringer til sammenhæng 
mellem trigger og resultater og mellem de enkelte resultater inden for resultatindberetningen.  
Det er desuden muligt at indberette resultater uden trigger, hvis der er behov for dette. 
Resultatindberetningen skal under alle omstændigheder i indberetningen knyttes til et aktuelt og 
relevant forløbselement for den indberettende enhed. 
 
Eksempler på forskellige typer af triggere 
Trigger-objekt Trigger-udfaldsrum (SKS)  Resultatindberetning Kommentar 

Diagnose fødselsdiagnose-kode (moder)  Fødselsindberetning (flere 
resultater) 

obligatorisk 

Procedure hørescreeningsprocedurekode  Resultat af hørescreening 
(et resultat) 

obligatorisk 

kontaktårsag ulykke, vold, selvmordsforsøg/ 
selvmord  

Skadeanmeldelse (flere 
resultater) 

obligatorisk 

forløbsmarkør -  ingen aktuelle eksempler 
Kontakt -  ingen aktuelle eksempler 
 
 
 
En resultatindberetning består af to dele: 
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 et overordnet objekt (header), der er fælles for den samlede resultatindberetning 
 en body med et eller flere enkelt-resultater 

 
En resultatindberetning kan indeholde fra et til mange enkeltresultater og er logisk set blot et 
navngivet skema eller formular med tilhørende eksterne (trigger) og interne regler for 
dataindhold. 
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Abort 
Abort-området omfatter spontane og provokerede aborter, samt graviditet med patologisk 
graviditetsprodukt. 
 
Forløbselementet for abortforløbet indberettes med forløbslabel: "Graviditet, fødsel og barsel".   
 
En abortdiagnose trigger en resultatindberetning: "Abortoplysninger" med oplysninger om 
svangerskabslængde på starttidspunktet for abortindgrebet hhv. starttidspunktet for spontan 
abort, samt supplerende oplysninger om misdannelser ved sene provokerede aborter på 
medicinsk indikation og ved meget sene spontane aborter.  
 
Fuld indberetning skal ske senest 7 dage efter afslutning af patientkontakten med trigger-
diagnosen.   

Aborter – indberetning og anmeldelse  
Abortering kan foretages planlagt eller ske spontant, førende til akut patientkontakt, eller 
eventuelt ske i forbindelse med en igangværende patientkontakt (og forløb) for en anden 
helbredstilstand. Abort og abortanmeldelse omfatter kontakttyperne: "fysisk fremmøde" og 
"udekontakt".  
 
Anvendelse af betegnelsen "abort" skal ses i forhold til det enkelte foster, og anvendelsen af 
termen "abort" i diagnoseregistreringen er kun forbeholdt de situationer, hvor "resultatet" er et 
foster uden livstegn inden svangerskabsuge 22+0. 
 
Betegnelsen "spontan abort" anvendes således kun inden uge 22+0. Herefter er der i givet fald 
tale om fødsel af dødt barn. Efter uge 22+0 er der altid tale om et barn, dvs. at der er krav om 
fødselsindberetning eller anmeldelse af dødfødsel.  
 
Dette betyder, at:   
 

• hvis en abortprocedure resulterer i et barn med livstegn, betragtes dette som en fødsel af 
levendefødt barn, hvorfor der skal registreres fødselsdiagnose¤ og foretages fuld 
fødselsindberetning. Dette gælder uanset svangerskabslængde  

• hvis en abortprocedure foretaget efter uge 22+0 resulterer i barnets død, dvs. at der ikke 
er livstegn, betragtes dette som fødsel af dødt barn og skal derfor indberettes og anmeldes 
som dødfødsel 

• hvis der er foretaget en abortprocedure inden uge 22+0, men barnet (uden livstegn) først 
fødes efter uge 22+0, skal dette ligeledes betragtes som fødsel af et dødt barn og skal 
derfor indberettes og anmeldes som dødfødsel.  
 

Eventuelle misdannelser hos barnet indberettes på anmeldelsen af dødfødsel hhv. som 
bidiagnose(r) på barnets patientkontakt ved levendefødt barn.   

Diagnoser ved abortkontakt  
Der skal ved abort anvendes følgende aktionsdiagnoser i følgende situationer:  
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Diagnosekode  Situation 
DO00*-02* Patologisk graviditetsprodukt 
DO03* Spontan abort 
DO04*-06* Provokeret abort  
 
Der er krav om anmeldelse til Landspatientregisteret i hver af disse situationer.  
Diagnosekoderne kan også anvendes som bidiagnoser på kontakter, der primært er begrundet i 
behandling af anden sygdom.  
Anmeldelsen er uafhængig af diagnosetype.  

Komplikationer i forbindelse med provokeret abort  
Eventuelle komplikationer opstået indenfor abortkontakten registreres som bidiagnoser.  Ved ny 
patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose (DO08-koder) 
som aktionsdiagnose.  

Sene spontane aborter  
Der er ved sene spontane aborter efter 16 svangerskabsuger særlige krav til 
resultatindberetningen "Abortoplysninger".  
Efter uge 22+0 er der tale om dødfødsel, også selv om intrauterin fosterdød er påvist inden denne 
tidsgrænse.  

Registreringer ved provokeret abort  
Det samlede abortforløb vil normalt finde sted i samme ambulatorium over flere fremmøder, fx 
udredning/samtale, indgift/udlevering af medicin eller kirurgisk indgreb, samt 
kontrolundersøgelse/indgreb efter abortering.  
 
Kontaktregistreringer ved provokeret abort:   
 
Kode Beskrivelse 
DO04-06; (DO088J; DO088K)** Aktionsdiagnose (evt. bidiagnose) 
evt. komplikationsdiagnose(r) 
(DO08*) 

Eventuelle komplikationer opstået indenfor abortkontakten 
indberettes som bidiagnoser 

KLCH* Kirurgisk abortindgreb   
BKHD4* Medicinsk abort behandlingskode(r) 
svangerskabslængde og 
misdannelsesoplysninger   

indberettes i resultatindberetningen: ’Abortoplysninger’ 

**) DO088J og DO088K kan anvendes som diagnose ved fortsat graviditet efter mislykket kirurgisk 
indgreb hhv. mislykket medicinsk behandling  

Sene provokerede aborter  
Ved sene provokerede aborter med føticidium eller clamping er det tidspunktet for, hvornår 
barnet er ude, der er afgørende for, om der er tale om dødt foster eller dødfødt barn.   
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Diagnoser og abortanmeldelse ved provokeret abort  
Hvis udredning finder sted på en selvstændig kontakt uden behandling eller udlevering af medicin, 
indberettes (DZ324) "Uønsket graviditet" som aktionsdiagnose til at beskrive denne kontakt. På 
første behandlingskontakt med indgift eller udlevering af abortmedicin eller udførelse af 
abortindgreb, registreres og indberettes aktionsdiagnose for provokeret abort (DO04-06), der 
trigger den tilhørende resultatindberetning: "Abortoplysninger", og der indberettes relevante 
behandlingskoder knyttet til kontakten.   

Indberetning ved flere kontakter med abortdiagnose  
Hvis udlevering og behandling strækker sig over to eller flere fremmøder på hospitalet, 
indberettes aktionsdiagnosen for provokeret abort på hver af disse kontakter. Dette vil trigge den 
samme resultatindberetning flere gange.  Hvis komplet anmeldelse er foretaget ved indberetning 
af den første kontakt, indberettes blot en kopi af denne i forbindelse med den næste kontakt. Hvis 
oplysningerne ikke er komplette ved første indberetning, indberettes komplet 
resultatindberetning knyttet til seneste trigger. 
Ved en kontrolkontakt efter endt behandling relevante kontroldiagnoser som aktionsdiagnosen 
f.eks. (DZ098A) "Kontrolundersøgelse efter medicinsk tidlig abort".  

Procedureindberetning ved provokeret abort  
Medicinske og kirurgiske procedurer, der fører til eller anvendes i forbindelse med provokeret 
abort, skal obligatorisk registreres og indberettes på dagen for udførelse hhv. indgift eller 
udlevering af abortmedicin.  Ved medicinsk abort anvendes behandlingskode(r) fra (BKHD4*). Ved 
kirurgisk abort relevant operationskode fra (KLCH*). Udleveret medicin til hjemmebrug mellem 
besøgene registreres som behandling på dagen for udlevering. Om, og i givet fald hvornår, at 
patienten indtager medicinen bliver ikke dokumenteret i indberetningen.   

Indberetning af "Abortoplysninger" (resultatindberetning)  
Ved abortkontakt, dvs. kontakt med abort-diagnose, skal der obligatorisk indberettes en 
resultatindberetning: "Abortoplysninger" med oplysning om svangerskabslængde på 
starttidspunktet for abortindgrebet hhv. starttidspunktet for spontan abort, samt 
misdannelsesoplysninger ved spontan abort i perioden fra uge 16+0 til 21+6 og ved provokerede 
aborter på medicinsk indikation i perioden fra uge 12+0 til 21+6.  
Der skal ved abort med samrådstilladelse desuden indberettes specificeret oplysning om 
tilladelsen.  
Patologisk graviditetsprodukt (diagnoser DO00-02) skal tilsvarende indberettes med 
resultatindberetning med obligatorisk svangerskabslængde.  
Alle regler fremgår af det følgende data-skema.  
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Resultatindberetning af svangerskabslængde, oplysninger om misdannelse og eventuel 
samrådstilladelse: 
Navn: Abortoplysninger Angivelse af svangerskabslængde og oplysninger om 

misdannelse ved patologisk graviditet, samt 
Trigger udfaldsrum Diagnoser: DO00-02; DO03; DO04-06  
resultattype  Type regel / kommentar 
samrådstilladelse SKS kode Obligatorisk ved fødsel af barn efter abortprocedure med 

samrådstilladelse.  
abortdiagnose = (DO059; DO069) 

gestationsalder SKS kode Indberetning af gestationsalder skal foretages i alle tilfælde 
ved kontakt med abortdiagnose 

misdannelsesoplysning SKS kode Misdannelsesoplysninger skal indberettes i forbindelse med  
provokerede aborter i perioden   
12+0 til 21+6 på medicinsk indikation uden livstegn og 
spontane aborter i perioden 16+0 til 21+6  

misdannelsesdiagnose SKS kode Ved misdannelsesoplysning med kodeværdi "misdannelse 
bekræftet" (RGAH01) eller "mistanke om misdannelse" 
(RGAH03) skal der yderligere være registreret mindst en 
misdannelsesdiagnose. 
Der er ikke krav om misdannelsesoplysninger, når resultatet 
er et levende barn. I disse tilfælde vil misdannelser blive 
registreret på barnet. Ved svangerskabsafbrydelse udført 
efter uge 22+0, hvor resultatet er enten et dødfødt barn eller 
et levendefødt barn, skal eventuelle misdannelser hos barnet 
indberettes på anmeldelsen af dødfødsel hhv. som bidiagnose 
på barnets fødselsindberetning.  
 

  

Samrådstilladelse  
Der skal ved provokeret svangerskabsafbrydelse efter uge 11+6 (med og uden samrådstilladelse) 
samt før 12 svangerskabsuger med samrådstilladelse indberettes klassificeret oplysning om 
samrådstilladelse. Kravene til indberetningen er betinget af abort-diagnosekoden. 
Sammenhængene fremgår af tabellen nedenfor.  
Diagnosekoder og samhørende oplysning for samrådstilladelse ved abortprocedure på baggrund af 
samrådstilladelse: 
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ABORTER vejledning til indberetning til LPR3 
 
Diagnose  Samrådstilladelse  
Kode kodetekst kode kodetekst krav 
DO050 
 

Fremkaldt abort efter 12 
graviditetsuger uden 
samrådstilladelse  

RGAG01 uden samrådstilladelse ved 
fare for kvindens liv eller 
helbred 

frivillig 

DO059 Fremkaldt abort efter 12 
graviditetsuger med 
samrådstilladelse  
 

samrådstilladelse angives med en af følgende koder: 
RGAG02 samrådstilladelse ved risiko for 

forringelse af kvindens helbred  
obligatorisk 

RGAG03 samrådstilladelse ved 
graviditet der skyldes 
omstændigheder nævnt i 
straffeloven 

RGAG04 samrådstilladelse på grund af 
arvelige anlæg hos fosteret 

RGAG05 samrådstilladelse på grund af 
beskadigelse eller sygdom hos 
fosteret 

RGAG06  samrådstilladelse på grund af 
kvindens manglende evne til at 
drage omsorg for barnet 

RGAG07  samrådstilladelse på grund af 
kvindens unge alder eller 
umodenhed 

RGAG08  samrådstilladelse på grund af 
alvorlig belastning af kvinden 

RGAG09  samrådstilladelse efter 
anmodning fra en særlig 
beskikket værge 

RGAG11  samrådstilladelse uden 
samtykke fra forældre 

RGAG12  samrådstilladelse trods nægtet 
samtykke fra forældre  
 

DO069  Fremkaldt abort før 12 
graviditetsuger med 
samrådstilladelse* 
 

samrådstilladelse angives med en af følgende koder: 
RGAG09  
 

samrådstilladelse efter 
anmodning fra en særlig 
beskikket værge  

obligatorisk 

RGAG10 samrådstilladelse med 
samtykke fra forældre 

RGAG12 samrådstilladelse trods nægtet 
samtykke fra forældre 
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(*I visse tilfælde kræves samrådstilladelse, selv om 12. svangerskabsuge ikke er udløbet. Det 
drejer sig om tilfælde, hvor kvinden på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, alvorligt 
svækket helbred eller af anden grund er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet, jf. 
Sundhedslovens § 98, stk. 2.  
Det kunne også være tilfælde, hvor kvinden er under 18 år og ikke har indgået ægteskab, og 
samtykke fra forældremyndighedens indehaver ikke foreligger, jf. lovens § 99, stk. 2-3.) 
 
Angivelse af svangerskabslængde  
Der skal obligatorisk indberettes gestationsalder ved kontakter med abortdiagnose. 
Gestationsalderen indgår i resultatindberetningen "Abortoplysninger”,  angives i hele uger og dage 
og er SKS-klassificeret 
 
Indberetning af misdannelsesoplysninger  
Misdannelsesoplysninger skal uændret indberettes i forbindelse med sene provokerede aborter på 
medicinsk indikation og ved meget sene spontane aborter.  
 
Indberetninger vedrørende misdannet foster og kromosomanomalier: 
Diagnose Betingelse vedr. svangerskabslængde 
Provokeret abort: DO059 interval:12+0 - 21+6 
Spontan abort: DO03* interval: 16+0 - 21+6  
koder for misdannelsesoplysning (misdannet foster/barn inklusiv kromosomanomali)  
RGAH01 misdannelse bekræftet  
RGAH02 misdannelse afkræftet  
RGAH03 mistanke om misdannelse  
RGAH09 misdannelse ikke oplyst 

til RGAH01 og RGAH03 skal der yderligere registreres 
kode (misdannelsesdiagnose) for specifik (mistænkt) 
misdannelse 

 
Fødsel af barn med livstegn efter intenderet svangerskabsafbrydelse  
Med baggrund i "Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv." vil der i sjældne tilfælde 
kunne opstå situationer, hvor planlagt svangerskabsafbrydelse ikke fører til det forventede kliniske 
resultat, hvis barnet viser livstegn efter adskillelsen fra moderen. I disse tilfælde skal barnet efter 
vejledningen betragtes som levendefødt, og der skal foretages komplet fødselsindberetning af 
barnet via LPR. Dette gælder uanset svangerskabslængde, og uanset hvor kort tid, der er livstegn. 
Et uafvendeligt døende barn er således også et levendefødt barn. Barnet skal tildeles et 
personnummer. Indberetningerne vedrørende moderen foretages som en samlet fødsels-/abort-
kontakt. Fødselsdiagnosen (DO836) eller (DO846) er aktionsdiagnose, og relevant abortdiagnose 
skal indberettes som bidiagnose. Den specificerede baggrund for samrådstilladelsen angives i 
abort-indberetningen med relevant kode i resultatet "samrådstilladelse". Herudover skal 
indberetningen foretages som ved andre fødsler hhv. abortkontakter.  
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Graviditet, fødsel og barsel 
Graviditet, fødsel og barsel udgør for kvindens vedkommende et samlet forløb med en række 
kontakter og ydelser, der normalt vil starte med henvisning til svangrekontrol og videre forløbe 
under et samlet forløbs-ansvar på obstetrisk enhed, der indberettes i et forløbselement med 
forløbslabel: "Graviditet, fødsel og barsel". 
 
Barnets fødselsforløb starter normalt ved fødslen og barnets eksakte fødselstidspunkt indgår i 
fødselsindberetningen. Forløbslabel for barnets forløb er "Nyfødte", der i indberetningen omfatter 
såvel levendefødte som dødfødte børn. 
 
Fødselsforløbene for mor og barn kan indeholde en barselsperiode og eventuelle rutinemæssige 
kontrolbesøg og ydelser, der er en direkte følge af fødslen f.eks. ammeproblematik, kontrol for 
sphincterruptur og hørescreening. 
 
Forløbene kan også inkluderer kortvarige ophold på f.eks. intensiv eller neonatal afsnit for 
forbigående tilstande, hvad enten det dokumenteres som ophold (under obstetrisk kontakt) eller 
som selvstændig patient-kontakt under et andet kontaktansvar. 
Fødselsforløbet afsluttes normalt ved afslutning fra obstetrisk afdeling. 
 
Bemærk 
Ved komplikationer og følgetilstande til graviditet og fødsel, der skal videre udredes og behandles 
på anden enhed, skal der i alle tilfælde henvises til og oprettes et nyt forløb. 
Det nye forløb kan oprettes med referencetypen "henvist til nyt sygdomsforløb" (ALAA02) eller 
"henvist i samme sygdomsforløb" (ALAA01) afhængigt af det kliniske skøn. 
Forløbslabel "Graviditet, fødsel og barsel" hhv. "Nyfødte" er forbeholdt fødselsforløbet. 

Familieambulatorier 
Det er aftalt, at forløb på famileambulatorier skal registreres og indberettes som selvstændige 
forløb. Forløbslabel er "andre forløb". 
(Se venligst DSOG's kodevejledning "Kodning i familieambulatorier") 
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Graviditet  
Moderens forløb – graviditet, fødsel og barsel – indberettes normalt som en række af 
selvstændige patient-kontakter, der vil være knyttet til et forløbselement med forløbslabel: 
"Graviditet, fødsel og barsel".  
Forløbet afsluttes, som beskrevet ovenfor, når moderen afsluttes fra obstetrisk afdeling.  

Svangrekontroller  
Kontrolbesøg på sygehuset under graviditeten indberettes som selvstændige patientkontakter 
"fysisk fremmøde" – og omfatter såvel besøg ved jordemoder som lægekontroller.  
Der skal obligatorisk registreres ydelseskoder for svangrekontrollerne samt for de udførte 
skanninger.  
Aktionsdiagnoser på graviditetsforløbets kontakter afspejler kun graviditetens overordnede status. 
Der anvendes efter aftale med DSOG altid en af følgende koder som aktionsdiagnose: 
 
Graviditetsdiagnosekoder 
DZ340 Graviditet, førstegangsfødende  
DZ348A Graviditet, flergangsfødende  
 
Bemærk  
Væsentlige komplikationer, symptomer og risikofaktorer i graviditeten registreres som 
bidiagnoser. Principperne for diagnoseregistreringen i graviditetsforløbet beskrives nærmere i 
DSOG's kodevejledning.  
Hvis anledning til graviditetskontakten med pt. er begrundet i rusmiddel-forbrug, kodes med 
DZ358M* som aktionsdiagnose, og patientkontakten knyttes til familieambulatoriets forløb. (Se 
DSOG's "Kodevejledning for famileambulatorier" 

Hjemmebesøg i graviditetsforløbet  
Hjemmebesøg indberettes som selvstændige kontakter med kontakttype: "udekontakt". Der bør 
suppleres med procedurekode(r) for den kliniske ydelse, der er givet i forbindelse med 
hjemmebesøget.  

Virtuelle kontakter  
Følgende ydelser indberettes som selvstændige kontakter med kontakttype: ’virtuel kontakt’ med 
tilhørende ydelseskode (procedure) 
 
Ydelser, der erstatter konsultation ved fremmøde.  
(Må kun registreres, hvis der er en direkte kontakt mellem jordemoderen og den 
gravide/moderen med et fagligt indhold, der har et omfang, så det fører til et klinisk notat.  
Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis der f.eks. aftales tid til efterfølgende konsultation.  
Eksklusiv: e-mailkonsultation som indberettes som procedure uden patientkontakt) 
BVAA33A Telefonkonsultation 
BVAA33D Videokonsultation 
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Indlæggelser før fødslen  
Hvis kvinden er indlagt i graviditeten op til fødsel, afsluttes kontakten før fødslen, og fødslen 
indberettes som selvstændig kontakt.  

Fødsel 

Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv. – og konsekvenser heraf  
Sundhedsstyrelsen udsendte i 2005 ”Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv.”. Heri 
defineres, hvad der forstås ved livstegn, og det indskærpes, at alle børn, der viser livstegn, skal 
betragtes som levendefødt barn, uanset svangerskabslængde og uanset, om baggrunden er et 
abortindgreb.  
 
Bemærk  
Dette betyder, at der altid ved livstegn skal oprettes og indberettes en fødselskontakt med fødsels-
diagnose (aktionsdiagnose), og at der skal foretages fuld fødselsindberetning til LPR for både mor 
og barn 

Dødfødsler  
Fra uge 22+0 er alle børn, der fødes uden livstegn, "fødsel af dødt barn", der skal indberettes og 
anmeldes til Sundhedsdatastyrelsen. Der skal desuden foretages ligsyn og udstedes dødsattest.  
 
Bemærk  
Dette gælder uanset en eventuelt udført abortprocedure, herunder udført før uge 22+0, og uanset, 
at intrauterin fosterdød eventuelt er konstateret inden uge 22+0. 
Fødslen indberettes for moderens vedkommende efter de generelle regler for indberetning af 
fødsel, hvor fødselsresultatet "antal dødfødte" indgår i fødselsindberetningen.  
Der skal til LPR3 foretages fødselsindberetning vedrørende det dødfødte barn. Dette vil sige, at der, 
som ved det levendefødte barn, skal oprettes en fødselskontakt for barnet, og der skal foretages 
indberetning. Barnet indberettes administrativt CPR-nummer eller eventuelt med 
erstatningsnummer.  
Kontakttypen for fødselskontakten ved dødfødsel er "død". Aktionsdiagnosen er DP950 "Dødfødt 
barn".  
Aktionsdiagnosen er trigger for resultatindberetningen "fødselsindberetning barn". 

Forløb og fødselskontakter  
Moderen vil normalt have et forløbselement for graviditetsforløbet, hvor forløbet afsluttes efter 
fødselskontakten eller et efterfølgende barselsophold eller kontrolbesøg.  
For levendefødte og dødfødte børn skal der ved fødsel oprettes et nyt forløbselement. Forløbet 
afsluttes som for moderens vedkommende efter fødslen eller barselsopholdet ved afslutning fra 
obstetrisk afdeling.  
Forløbet med forløbslabel ’Nyfødte’ er således forbeholdt det afgrænsede og oftest kortvarige 
forløb på obstetrisk afdeling. Fødselsforløbet kan også inkludere kortvarige ophold og ydelser på 
anden afdeling ved observation og behandling af midlertidige neonatale tilstande, så længe for-
løbsansvaret fortsat tilhører obstetrisk afdeling.  
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Hvis barnet fremadrettet efter fødslen henvises til behandling for sygdom under andet speciale, 
skal dette ske under et nyt forløbselement med relevant forløbslabel for den sygdom/tilstand.  
 
Fødslerne (mor og barn) indberettes på selvstændige resultatindberetninger, der kun omhandler 
selve fødslen inklusive eventuel igangsættelse (mor) og eventuelt et tidsmæssigt uafbrudt 
barselsophold under samme organisatoriske enhed (forløbsansvar). Hvis der oprettes og 
indberettes selvstændige barselskontakter, må fødselsdiagnose ikke anvendes på disse kontakter. 
Fødsler er per definition akutte med mindre, at der er tale om planlagt kejsersnit eller planlagt 
igangsættelse.  
Nyfødt barn betragtes altid som akut, uanset om moderens fødselskontakt eventuelt er planlagt. 
Kontaktårsag ved akutte patientkontakter, og herunder fødselskontakter, er "anden".  
Ved fødsel skal der foretages indberetninger til Landspatientregisteret vedrørende moderen og 
hvert af de levendefødte børn, dvs. børn uanset gestationsalder, der har vist livstegn efter fødslen, 
samt foretages indberetning for dødfødte børn uge 22+0. 
Ved indberetning af fødsler til LPR3 er det, ud over diagnoser og procedurer, som beskriver selve 
fødslen, obligatorisk at indberette en række supplerende oplysninger. Dette gælder både for 
moderen og barnet, der beskrives hver for sig i det følgende. 
 
Bemærk  
Det nyoprettede forløbselement for barnet peger, via referencetypen: ’barn til mor’, tilbage på 
moderens for-løbselement, der indeholder moderens fødselskontakt. 
 
Principtegning for forløbselementer, fødselskontakter og fødselsindberetninger for mor og barn: 
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Indberetningerne ved fødsel foretages ud over kontaktindberetningen som resultatindberetning 
"Fødselsindberetning mor" hhv. "Fødselsindberetning barn".  
Trigger for indberetning er moderens hhv. barnets fødselsdiagnose, dvs. aktionsdiagnosen på 
fødselskontakten for mor hhv. barn.  
Fødsler, der indberettes fra hospital, omfatter foruden egentlige hospitalsfødsler også 
fødselsforløb, der starter i hjemmet eller på vej til hospitalet, men afsluttes på hospitalet, samt 
hjemmefødsler med deltagelse af hospitalsansat jordemoder.  

Anonyme bortadoptioner  
Der må ikke trækkes en reference mellem barn og mor i tilfælde af anonym bortadoption.  

Fødsel efter abortprocedure  
I de særlige situationer, hvor abortprocedure resulterer i fødsel af levendefødt barn, dvs. barn 
med livstegn uanset gestationsalder, gælder de generelle krav for registrering og indberetning ved 
fødsel, der er beskrevet i de følgende afsnit. Der skal samtidig foretages indberetning af 
abortoplysninger. 

Hjemmefødsler  
Hjemmefødsler udført ved hospitalsansat jordemoder indberettes som (kontakttype) 
"udekontakt" (både mor og barn).  
At der er tale om en hjemmefødsel fremgår af fødested på barnets fødselsindberetning.  
Kontaktstarttidspunktet for fødselskontakterne er for moderens vedkommende lig med 
starttidspunktet for hjemmebesøget.  
Barnets fødselskontakt starter normalt på fødselstidspunktet. Hvis barnet er født inden 
jordemoderens ankomst, sættes starttidspunktet for fødselskontakten lig med starttidspunktet for 
hjemmebesøget (udekontakt). Barnets angivne fødselstidspunkt dokumenteres i 
fødselsindberetningen for barnet.  
I de tilfælde, hvor fødslen sker uden, at der er jordemoder- eller lægeassistance, skal 
fødselsindberetningen foretages af den jordemoder, der først får kontakt til moder og barn – 
enten via LPR (hospitalsansat jordemoder), SEI-LPR eller om nødvendigt blanket 
(privatpraktiserende jordemoder).  

Akut indlæggelse efter hjemmefødsel  
Som aktionsdiagnose på barselsindlæggelsen anvendes ved ukompliceret barselsseng DZ390 
"Undersøgelse og pleje efter fødsel" som aktionsdiagnose.  
Ved komplikationer anvendes relevant(e) komplikations-diagnose(r).  

Fødsler, der er startet i hjemmet, men hvor det ikke slutter som en hjemmefødsel  
Hvis barnet ved en fødsel, der er startet i hjemmet, ikke fødes i hjemmet, er der ikke tale om en 
hjemmefødsel, og det er hospitalet, der skal foretage registrering og indberetning af fødslen – som 
født på hospital eller "uden for hospital, fødeklinik og hjem".  
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Kontaktstarttidspunktet for morens fødselskontakt er ved ankomst til obstetrisk (evt. pædiatrisk) 
afsnit.  
Er barnet født før ankomst til hospitalet, skal hospitalet ikke tilbagedatere kontaktstart til det 
angivne fødselstidspunkt. Kontaktstarttidspunktet sættes lig med ankomsttidspunktet. Barnets 
eksakte fødselstidspunkt indgår i fødselsindberetningen.  
Hvis barnet derimod ikke er født ved ankomst, oprettes barnets fødselskontakt først gældende fra 
fødsels-tidspunktet.  
De fødselsoplysninger, der eventuelt er registreret i hjemmet, skal medbringes til hospitalet og 
medtages i indberetningen.  

Fødsel på vej til hospital  
Sker fødslen af barnet på vej til sygehuset, fx i privatbil eller taxi, skal hospitalet foretage 
fødselsindberetningen med de obstetriske fødselsoplysninger.  
Kontaktstarttidspunktet for fødselskontakterne (mor og barn) er ved ankomst til obstetrisk (evt. 
pædiatrisk) afsnit.  
At der er tale om en fødsel "uden for hospital, fødeklinik og hjem" fremgår af fødested på barnets 
fødsels-indberetning. Barnets eksakte fødselstidspunkt indgår i fødselsindberetningen og 
registreres, som oplyst af anden part. 

Fødselsforløb over to hospitalskontakter  
Overflytning under fødsel 
I nogle tilfælde starter en fødsel på et fødested men afsluttes på et andet fødested, fx et 
specialafsnit. De obligatoriske obstetriske fødselsoplysninger for både mor og barn skal 
indberettes af det fødested, hvor barnet fødes.  
Hvis overflytning sker før barnets fødselstidspunkt, anvendes i den første kontakt som 
aktionsdiagnose en kode fra intervallet (DO60-75) "Fødselskomplikationer". Fødselsdiagnose må 
ikke forekomme på kontakter, hvor barnet ikke er født.  
Overflyttes moderen derimod til specialafdeling efter barnets fødsel, skal aktionsdiagnosen på den 
første kontakt være en fødselsdiagnose, og komplikationen, der har ført til overflytningen, 
registreres som bidiagnose (DO60-75). Den nye kontakt (specialafdelingen) skal registreres med 
komplikationen som aktionsdiagnose på moderen.  
Et rask barn, der følger moderen, kan registreres som rask nyfødt som ledsager DZ763B 
(indberettes ikke).  
 
Flerfoldsfødsel på flere hospitalskontakter  
I de tilfælde ved flerfoldsfødsler, hvor et barn (eventuelt flere) fødes på første kontakt på en 
afdeling, og et barn (eventuelt flere) fødes på en kontakt på en anden afdeling, skal de obstetriske 
fødselsoplysninger indberettes fra begge kontakter. Det vil sige, at oplysningerne vedrørende 
moderen indberettes to gange.  
Pariteten er på begge kontakter lig med værdien for pariteten ved afslutning af den aktuelle 
graviditet, fx ’1’ ved begge ”delfødsler” i første graviditet.  
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Moderens fødselskontakt  
Moderens fødselskontakt skal, uanset hvornår kontakten er startet, indberettes som en 
selvstændig patientkontakt og overholde kravene til fødselskontakten, hvor aktionsdiagnosen er 
en fødselsdiagnose. 
 
Moderens fødselskontakt kan inkludere:  

• igangsættelse, hvis dette sker under samme fysiske fremmøde på samme organisatoriske 
enhed 

• ophold på barselsgang/i barselsseng umiddelbart efter fødslen under samme forløbsansvar 
(organisatorisk enhed)  

 
Obligatoriske fødselsoplysninger vedrørende moderen  
De obligatoriske obstetriske oplysninger indberettes for moderens vedkommende på den 
patientkontakt, hvor under barnet er født. Dette omfatter alle levendefødte børn (dvs. alle børn 
med livstegn uanset gestationsalder) samt dødfødte børn efter uge 22 -+0.  
 
Moderens fødselskontakt skal i alle tilfælde indberettes med følgende oplysninger: 
dataelement  Værdi 
forløbslabel  Graviditet, fødsel og barsel 
prioritet  akut eller planlagt  
kontaktårsag - krav 
ved akutte kontakter  

anden kontaktårsag  

kontakttype  fysisk fremmøde eller udekontakt  
aktionsdiagnose  (DO80-DO84)  
bidiagnose(r)  eventuelle komplikationer, komorbiditet og andre tilstande af betydning 

for fødselskontakten  
resultatindberetning  Fødselsindberetning mor  

Starttidspunkt for moderens fødselskontakt  
Moderens fødselskontakt (kontakttype: ’fysisk fremmøde’) vil normalt starte ved moderens 
ankomst til fødeafsnittet, herunder ved fremmøde til igangsættelse, når dette sker på samme 
patientkontakt.  
Hvis moderen har født inden ankomst til hospitalet, og der skal oprettes en fødselskontakt til 
fødselsindberetningen fra hospitalet, sættes kontaktstarttidspunktet ligeledes til tidspunktet for 
fremmøde. Der skal således ikke ”tilbagedateres”.  
Ved hjemmefødsel er kontaktstarttidspunktet for moderens fødselskontakt lig med 
starttidspunktet for jordemoderens hjemmebesøg. 
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Aktionsdiagnose på moderens fødselskontakt  
Fødselsdiagnoser. Diagnosekoder kodeliste 
Enkeltfødsler  
DO809  Spontan enkeltfødsel  Inklusiv: Fremhjælpning  
DO819  Enkeltfødsel med 

instrumentel forløsning  
Inklusiv: Tang og/eller vakuumekstraktor  
Metode registreres som procedure  

DO829  Enkeltfødsel ved kejsersnit  Inklusiv: Forløsning ved laparotomi og andre indgreb i 
abdomen, herunder ved indgreb på anden og 
kombineret indikation  
Metode registreres som procedure 
Indikation som bidiagnose på moderens fødselskontakt  

DO836  Enkeltfødsel efter 
abortprocedure  

Specificering af samrådstilladelsen indgår i 
abortindberetningen.  
Abortmetode registreres som procedure  

DO837  Enkeltfødsel efter 
igangsættelse  

Igangsættelse registreres som procedure  

DO838  Anden form for 
enkeltfødsel  

Inklusiv: Efter embryotomi og abdominal graviditet  
 

DO839  Enkeltfødsel UNS   
Flerfoldsfødsler 
DO840  Spontan flerfoldsfødsel  Inklusiv: Fremhjælpning  
DO841  Flerfoldsfødsel med 

instrumentel forløsning  
Metode registreres som procedure 
Indikation som bidiagnose på moderens fødselskontakt  

DO842  Flerfoldsfødsel ved 
kejsersnit  

Metode registreres som procedure 
Indikation som bidiagnose på moderens fødselskontakt  

DO842A  Flerfoldsfødsel med 
spontan vaginal fødsel af A 
og akut kejsersnit af B  

  

DO846  Flerfoldsfødsel efter 
abortprocedure  

Specificering af samrådstilladelsen indgår i 
abortindberetningen.  
Abortmetode registreres som procedure  

DO847  Flerfoldsfødsel efter 
igangsættelse  

Igangsættelse registreres som procedure  

DO848  Anden form for 
flerfoldsfødsel  

Inklusiv: Efter embryotomi og abdominal graviditet  

DO849  Flerfoldsfødsel UNS   
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Fødselsindberetning vedrørende moderen (resultatindberetning)  
Indberetningen vedrørende moderen fremgår af det følgende skema. Fødselsindberetningen 
omfatter alle fødsler uanset antallet af levendefødte hhv. dødfødte børn, der angives i 
fødselsindberetningen.  
Indberetning til Landspatientregisteret foretages som resultatindberetningen: 
"Fødselsindberetning mor" ved patientkontakter af typerne: "fysisk fremmøde" og "udekontakt". 
Trigger for indberetningen er en fødselsdiagnose som aktionsdiagnose.  
Fødselsdiagnoser må kun anvendes på patientkontakter med fødsel af barn (børn). 

Resultatindberetning ’Fødselsindberetning mor’ ved fødselskontakt: 
navn: Fødselsindberetning mor Indberetning af fødsel vedrørende moderen til 

Landspatientregisteret  
Trigger Trigger udfaldsrum  

Aktionsdiagnose (DO80-84)  
Regel for trigning: aktionsdiagnose for 
morens fødselskontakt  

resultattype  art  regel / kommentar  
gestationsalder 
(svangerskabslængde)  

SKS kode  obligatorisk 
Svangerskabslængde i (uger + dage)  

paritet  integer  obligatorisk (inkluderer den aktuelle graviditet) 
antal levendefødte  integer  obligatorisk  
antal dødfødte  integer  obligatorisk  
tobaksforbrug under 
graviditet  

SKS kode  obligatorisk  

højde før graviditet  integer  obligatorisk  
vægt før graviditet  integer  obligatorisk  
 

Fødsel af barn efter sen og meget sen svangerskabsafbrydelse  
Hvis resultatet af en sen abortprocedure før 22+0 mod forventning er et barn med livstegn, skal 
der foretages fødselsindberetning efter de generelle retningslinjer.  
Ved meget sen svangerskabsafbrydelse efter 22+0 svangerskabsuger er resultatet altid et barn, 
dødfødt eller eventuelt levendefødt. Der skal i alle tilfælde foretages fødselsindberetning samt ved 
udført abortprocedure indberettes abortoplysninger, herunder med specificeret samrådstilladelse 
efter de følgende beskrevne principper.  
 
Kombineret fødsels-/abort-kontakt med fødselsindberetning og abortanmeldelse ved fødsel af 
levendefødt barn efter provokeret abortindgreb: 
kontaktdiagnoser  diagnose-trigget 

resultatindberetning 
Bemærkning  

art  aktuelle 
værdier  

aktionsdiagnose  DO836; DO846 fødselsindberetning mor  samrådsoplysning fremgår af 
abortoplysningerne  

bidiagnose DO050; DO059 abortoplysninger  specificeret samrådsoplysning  
Inklusiv: uden samrådstilladelse 
ved fare for kvindens liv og 
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helbred  
 

Procedureregistrering i forbindelse med fødsel  
Relevante overordnede procedurer (igangsættelse, stimulation, instrumentation mv) udført i 
forbindelse med fødslen bør registreres og indberettes. Der kenvises til den obstetriske kodeliste 
og vejledning.  
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Barnets fødselskontakt  
Der oprettes en kontakt ved barnets fødsel. 
Kontakttyperne kan være: 
 

 fysisk fremmøde 
 udekontakt (ved levende hjemmefødt) 
 død (ved dødfødsel).  

 
Barnets fødselskontakt kan indeholde ophold på barselsgang umiddelbart efter fødslen samt 
kortvarige ophold på andre afdelinger, hvis dette sker i umiddelbar forlængelse af fødslen under 
samme forløbsansvar (organisatoriske enhed).  
 
Der skal altid oprettes et forløbselement, en fødselskontakt samt foretages fødselsindberetning 
for børn, der viser livstegn uanset gestationsalder, samt for dødfødte børn efter uge 22+0.  
 
Nyfødt barn indberettes under et nyt forløbselement med forløbslabel: "Nyfødte" og 
henvisningsmåde: "nyfødt".  
Nyfødt barn indberettes med prioritet ’akut’, uanset om moderens fødselskontakt eventuelt er 
planlagt.  

Starttidspunkt for barnets fødselskontakt  
Starttidspunkt for barnets fødselskontakt er normalt fødselstidspunktet ved fødsel på hospitalet 
og ved hjemmefødsel.  
Hvis barnet ved hjemmefødsel er født før jordemoderens ankomst, angives som 
kontaktstarttidspunkt tidspunktet for jordemoderens ankomst til hjemmet.  
Hvis det nyfødte barn modtages på hospitalet efter fødslen, og der skal foretages 
fødselsindberetning fra hospitalet, oprettes tilsvarende en fødselskontakt med starttidspunkt lig 
med barnets ankomst til hospitalet. Der skal således ikke "tilbagedateres".  
Det eksakte fødselstidspunkt for det enkelte barn skal under alle omstændigheder altid fremgå af 
fødselsindberetningen vedr. barnet. Fødselstidspunktet kan ligge før kontaktstart jf. ovenstående 
situationer.  

Aktionsdiagnose på barnets fødselskontakt  
Fødselsdiagnoser  
DZ389  Levendefødt barn  
DP950  Dødfødt barn  

Fødselsindberetning vedrørende barnet (resultatindberetning)  
Indberetningen vedrørende barnet fremgår af det følgende skema, der viser indberetningen til 
Landspatientregisteret, der foretages som resultatindberetningen: "Fødselsindberetning barn".  
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Resultatindberetning ved fødselskontakt – barn 
navn: Fødselsindberetning barn (nyfødt) Indberetning af fødsel af barn til 

Landspatientregisteret  
Trigger  
Diagnose 

Trigger udfaldsrum  
(DZ389; DP950)  

Regel for trigning: aktionsdiagnose for barnets 
fødsels-kontakt  

resultattype  art  regel  
fødselstidspunkt  Dato/tid obligatorisk. Fødselstidspunktet kan ligge før 

kontaktstart 
gestationsalder  SKS kode  obligatorisk: Gestationsalder i (uger + dage)  
Kuld heltal obligatorisk 
Flernummer SKS kode obligatorisk ved kuld større end 1 
fosterpræsentation SKS kode obligatorisk 
apgar-5  heltal (0-10)  obligatorisk 
hovedomfang  heltal (cm)¤ obligatorisk 
abdominalomfang heltal (cm) ¤ obligatorisk 
placentavægt heltal (gram) ¤ obligatorisk 
Fødselsvægt heltal (gram) ¤ obligatorisk 
fødselslængde  heltal (cm) ¤ obligatorisk 
Fødested SKS kode obligatorisk 
overførsel  SKS kode frivillig.  

Ved overførsel til hospital under fødsel ved planlagt 
hjemmefødsel hhv. planlagt fødsel på fødeklinik.  

pH fra 
navlesnorsarterie  

heltal indberettes, hvis målinger er foretaget 

pH fra 
navlesnorsvene  

Heltal 

base-excess fra 
navlesnors-arterie  

heltal  

base-excess fra 
navlesnorsvene  

heltal  

 

Barselsperioden  
Moderens og barnets uafbrudte ophold på barselsgangen efter fødslen kan indgå i 
fødselskontakterne.  

Nyfødt som rask ledsager  
Raske nyfødte, der ledsager moderen på barselskontakt efter fødslen, skal ikke indberettes til LPR, 
men kan registreres på lokal kontakt med (DZ763B) "Rask nyfødt som ledsager" som 
aktionsdiagnose. Disse lokale kontakter frasorteres ved indberetning til LPR.  
Hvis barnet på barselsgangen skal modtage ydelser, der skal indberettes – f.eks. hørescreening – 
oprettes en ambulant kontakt på barnet, hvis ikke barnet allerede har en igangværende 
patientkontakt.  
Fødselskontakten kan fortsætte til endelig udskrivning fra barselsopholdet.  
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Nyfødt barn med klinisk problemstilling  
Hvis der under barnets fødsels-barselsperiode opstår mistanke om eller konkret sundhedsfaglig 
problematik, kan dette varetages under fødselsforløbet så længe, at observation og behandling 
sker under kontaktansvar på obstetrisk enhed.  
Hvis barnet overføres til e anden forløbsansvarlig enhed, afsluttes forløbselementet, og der 
oprettes et nyt forløbselement med relevant forløbslabel forskellig fra "Nyfødte".  
Som aktionsdiagnose på den nye patientkontakt angives den vigtigste indikation for kontakten 
efter de generelle diagnose-principper.  
Fødselsdiagnose må ikke anvendes på kontakter efter fødselskontakten.  
Hvis moderen indlægges sammen med barnet, kan moderens ophold registreres på lokal kontakt, 
der ikke indberettes. 
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Anvendte termer og definitioner – graviditet, fødsel og barsel 

term (synonym) definition / beskrivelse / kommentar 
fødsel på vej fødsel hvor barnet fødes udenfor hjem og hospital  

Kommentar: Indberettes fra hospital som "fødsel på vej"  
abort  
(abortering)  

abortering af et foster uden livstegn før fulde 22 svangerskabsuger  
Kommentar: Svangerskabslængde ≤21+6  
Omfatter spontan og provokeret abort før fulde 22 
svangerskabsuger  

dødfødsel  
(fødsel af dødt barn)  

fødsel af barn uden livstegn efter 22 svangerskabsuger  
Kommentar: Svangerskabslængde ≥22+0  
Dette gælder uanset, om baggrunden er et indgreb efter 
abortloven.  
Der skal i alle tilfælde foretages ligsyn og udstedes dødsattest.  

flernummer  
(nummer ved flerfolds-
fødsel)  

angivelse af barnets nummer i rækkefølge ved fødsel  
Inkl. enkeltfødsel, der indberettes med værdien "A"  
Kommentar: SKS-klassificeret  

fosterpræsentation  barnets stilling i fødselsvejen ved fødsel  
fødsel  Fødsel defineres ved fremkomst af levendefødt barn (uanset 

gestationsalder) eller dødfødt barn efter 22 fulde svangerskabsuger  
Kommentar: Fødslen som periode fra aktiv fødsel til barnet er helt 
ude (fødselstidspunkt) indgår ikke i indberetningens definitioner.  
En fødselsperiode kan omfatte flere fødsler af et eller flere børn, 
eventuelt over flere patientkontakter  

fødselsdiagnoser mor  Kommentar: Trigger for resultatindberetning "Fødselsindberetning 
mor" 

fødselsdiagnoser barn  Inklusiv: Dødfødt barn (efter 22 fulde graviditets uger) 
Kommentar: Trigger for resultatindberetning "Fødselsindberetning 
barn" 

fødselsresultat  angivelse af det samlede antal børn som resultat af fødslen  
fødselstidspunkt (for barn)  tidspunkt hvor barnet er helt ude af moderen  

Kommentar: Omfatter ikke moderkagen.  
Fødselstidspunktet bestemmer fødested, dvs. typen af fødsel 
(hospital / hjemme / på vej) ud fra en indberetningsmæssig 
betragtning  

gestationsalder  
(svangerskabslængde)  
(graviditetslængde)  

klinisk vurderet graviditetslængde angivet i hele forløbne 
svangerskabsuger og dage  
Kommentar: SKS-klassificeret.  

hjemmefødsel  fødsel hvor barnet er født i hjemmet  
Kommentar: Fødsel, der er startet i hjemmet, men hvor barnet ikke 
er født i hjemmet, betragtes ikke som hjemmefødsel.  
Hjemmefødsler (mor og barn) indberettes som hjemmebesøg  

hospitalsfødsel  
(sygehusfødsel)  

fødsel hvor barnet fødes på hospital  

levendefødt barn  barn der efter fødsel viser livstegn  
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Kommentar: Det gælder uanset svangerskabslængde og uanset, 
om baggrunden er et indgreb efter abortloven  

begrundelse for 
samrådstilladelse  

klassificeret angivelse af begrundelse for samrådstilladelse til sen 
provokeret abortering (efter 12. svangerskabsuge)  
Inklusiv: Ved fødsel af barn med livstegn efter provokeret 
abortering med samrådstilladelse  

paritet  antallet af gennemførte graviditeter  
Kommentar: Inklusive dødfødsler (graviditeter ≥22+0).  
Pariteten er altid ≥1 i indberetningen.  
Ved flere fødsler indenfor samme graviditet er pariteten for alle 
fødsler (af barn) den samme - pariteten ved afslutning af den 
aktuelle graviditet  

placentavægt  vægt af moderkagen efter fødslen  
Kommentar: Ved flerfoldfødsel registreres hver placenta for sig.  
Ved sammenhængende placenta registreres den totale vægt på 
hvert barn  

tobaksforbrug i 
graviditeten  

angivelse af moderens tobaksforbrug under graviditeten  
Kommentar: SKS-klassificeret  
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KRÆFTSYGDOMME OG ANMELDELSE TIL CANCERREGISTERET  
Indberetningskravene vedrørende kræftsygdomme omfatter diagnoser vedrørende primær 
kræftsygdom, sygdomsudvikling inklusive klinisk recidiv, behandling, kontrol, anmeldelse til 
Cancerregisteret ved ny kræftsygdom, samt indberetning af sygdomsspecifikke 
pakkeforløbsmarkører for kræftsygdomme.  
Den vejledning omhandler dels de særlige regler, der gælder for obligatorisk anmeldelse af kræft 
og visse andre sygdomme til Cancerregisteret, dels vejledning i kodning og specificering af 
kræftsygdomme, herunder i de forskellige situationer, der kan være i et kræftforløb.  
 
Indberetningskravene er uændrede i LPR3, men anmeldelsen til Cancerregisteret skal foretages 
som en specificeret kontaktdiagnose-trigget resultatindberetning "Canceranmeldelse".  
 
Fuld canceranmeldelse skal ske fra afdelingen senest 30 dage efter (første) kontaktafslutning med 
en anmeldelsespligtig kræftdiagnose (triggeren). Anmeldelsesstatus "inkomplet" kan anvendes af 
afdelingerne i indberetningen, indtil komplet anmeldelse kan foretages.  
 
Der er indført et nyt princip for indberetning af oplysninger om metastaser og lokalrecidiv ved 
kræftsygdom. Det er således altid kræftsygdommen, dvs. diagnosekoden for grundsygdommen, 
der anmeldes. Dette inkluderer ukendt primær kræftsygdom, hvis grundsygdommen på det 
aktuelt foreliggende grundlag ikke kan endeligt specificeres.  

Sygdomsforløb  
Der skal, hvis patienten ikke allerede har et forløbselement (med forløbslabel) for 
kræftsygdommen, oprettes et selvstændigt forløbselement for den enkelte kræftsygdom med 
forløbslabel: "Kræftsygdomme", hvortil de sygdomsrelaterede forløbsmarkører, kontakter, 
diagnoser, ydelser og resultatindberetninger ti 
l Cancerregisteret knyttes.  

Pakkeforløb  
Der er en række pakkeforløb for kræftsygdomme, hvor der skal indberettes forløbsmarkører for de 
hændelser, der er specificeret i pakkeforløbsbeskrivelserne med tilhørende 
registreringsvejledninger.  

Forløbsmarkører 
Forløbsmarkører der omhandler hændelser i kræftforløbet, skal fremadrettet knyttes til 
forløbselementet for kræftsygdommen. Hvis patienten har flere kræftsygdomme, skal 
forløbsmarkørerne indberettes på det forløbselement, som markørerne primært refererer til.  

Indberetning af procedurer 
Der er krav om indberetning af en række procedurer ved undersøgelse og behandling af 
kræftsygdomme.  
 
Indberetning af procedurer ved udredning og behandling ved kræftsygdomme omfatter: 
Procedurekoder Områder 
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K*  Operationer  
UX*  Billeddiagnostiske procedurer  
BWG*  Strålebehandling  
BOHJ*  # Behandling med antistoffer og immunmodulerende behandling  
BWHA*  # Cytostatisk behandling 
BWHB*  # Behandling med biologisk modificerende stoffer  
BWHC*  # Hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling  
BOQE*  Behandling med stamcellekoncentrat  
BOQF*  Knoglemarvstransplantation  
#) Oplysninger om medikamentel behandling indgår i DRG-afregningen.  
 
Kravene til LPR-indberetning af procedurer vedrørende medikamentel behandling vil blive 
justeret, når indberetninger til det nationale medicinregister dækker behovene til afregning og 
monitorering på kræftområdet. 
Det anbefales udover de skitserede krav at registrere de væsentligste (ressourcetunge) 
undersøgelser, der førte frem til diagnosen, også selv om det ikke er noget formelt 
indberetningskrav. 
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Diagnoseregistrering - klassifikationsprincipper  
Der skal generelt, således også på kræftområdet, altid angives den (de) bedst specificerede 
diagnose(r). Dette er helt afgørende for kvaliteten af Cancerregisteret.  
Det er omvendt vigtigt, at der ikke indberettes diagnoser for kræftsygdomme, som patienten ikke 
har.  
 
Anmeldelsespligtige diagnoser (neoplasier samt dysplasi i livmoderhals) klassificeres efter ICD10-
klassifikationen inden for de overordnede grupper, som vist i følgende skema.  
 
Det er meget ofte tilfældet, at diagnosen kan stilles alene på det kliniske billede, ved operation, 
ved indvækst, ved metastasering, ved billeddiagnostik, på baggrund af patientens 
symptomatologi, prøvesvar i øvrigt eller kombinationer heraf. I andre tilfælde vil en endelig 
bekræftelse være betinget af først og fremmest patologisvar (histologi).  
 
Hvis patientkontakten afsluttes, før et endeligt eller konfirmerende svar foreligger, vil det være 
korrekt som aktionsdiagnose at registrere:  
 

• ved sikker klinisk malignitet: DC-kode (efter lokalisation) for udgangspunktet for 
kræftsygdommen med tilhørende anmeldelse  

• ved sikker klinisk carcinoma in situ (CIS): (DD00-09) kode; nogle er anmeldelsespligtige  
• ved sikker klinisk benign tumor: (DD10-36) kode; nogle er anmeldelsespligtige  
• ved neoplasi uden mulig nærmere klinisk specificering af benign, CIS eller malign på det 

foreliggende grundlag: (DD37-48) kode for ”Tumorer af usikker og ukendt karakter”. Disse 
diagnoser er alle anmeldelsespligtige 

• ved tumor uden sikker viden om neoplasi eller ej, men hvor den tungeste kliniske 
sandsynlighed er ”kræft”: (DZ031) kode for ”Mistanke om kræft(type)”. DZ031-kode 
anvendes som aktionsdiagnose ved udredning i pakkeforløb for kræft, indtil den maligne 
diagnose er bekræftet eller afkræftet  

 

Oversigt over diagnoser for neoplastiske sygdomme 

Godartede tumorer DD301-309; DD32; DD33; DD352; DD353; DD354 
Carcinoma in situ (CIS) DD05; DD06; DD090; DD091  

inkl: non-invasive uroteliale tumorer (Ta): DD095; DD096*  
Primær kræft DC00-76;  

udvalgte DC77-koder¤;;  
DC80; DC81-96  
Inkl: (DC77) Ikke nærmere specificeret kræft i lymfeknuder og 
kræftsygdom UNS {DC809}  
Koden for den primære kræftsygdom skal altid indberettes, så længe 
behandling af grundsygdommen eller andre manifestationer af 
kræftsygdommen pågår, inklusiv behandling ved avanceret 
kræftsygdom i form af lokal eller fjern spredning af sygdommen, og 
uanset om patienten tidligere har været intenderet kurativt behandlet 
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for den primære manifestation af sygdommen.  
Inkl: Perioden for adjuverende og forebyggende kræftbehandling i 
direkte forlængelse af den primære kræftbehandling inkl. antihormonel 
behandling 

Metastaser DC78-79;  
udvalgte DC77-koder  
fjernmetastaser DC78-79 (ekskl. lymfeknuder)   
lymfeknudemetastaser (regionale og fjernmetastaser) DC770A; 
DC770C; DC770E; DC770G; DC771A; DC772A; DC773A; DC773C; 
DC773E; DC774A; DC774C; DC775A; DC778A; DC779A  
Metastasekoderne indberettes som supplerende oplysninger til 
diagnosen for kræftsygdommen (primær kræft)  
Metastasekoderne kan desuden anvendes som aktionsdiagnose på 
kontakter, hvor metastasen udgør hovedindikationen for kontaktens 
ydelse(r), dvs. ved specifik metastasebehandling 

Lokalrecidiver DC99 
Koderne for lokalrecidiv indberettes som supplerende oplysninger til 
diagnosen for kræftsygdommen. 
Kan desuden anvendes som aktionsdiagnose på kontakter, hvor 
lokalrecidivet udgør hovedindikationen for kontaktens ydelse(r), dvs. 
ved specifik behandling af lokalrecidivet 

Neoplasi af usikker og 
ukendt karakter 

DD37-48 
Når det på det foreliggende grundlag ikke vides, om en tumor er sikker 
godartet, CIS eller ondartet (primær eller sekundær) 

Dysplasi i livmoderhals DN871-879 
Mola DO01 

Opdatering af diagnoser  
Aktuel og fuld opdatering af forløbets diagnoser er afgørende for, at kræftsygdommen får den 
korrekte (tidligste) diagnosedato i Cancerregisteret. Dette gælder ikke mindst også opdatering af 
"obs. pro" diagnoser ved klinisk bekræftelse af anmeldelsespligtig kræftsygdom til stede.  
Obs. pro-diagnose kan anvendes i udredningsperioden fra mistanke om en anmeldelsespligtig 
sygdom er rejst, til denne er klinisk af- eller bekræftet.  
Hvis den anmeldelsespligtige diagnose stilles klinisk inden kontaktafslutning, skal dette afspejles i 
kontaktens slut-diagnose(r) med tilhørende anmeldelse til Cancerregisteret. 

Bemærk  
Klinisk validering af sygdomsforløbets diagnoser skal ske i forbindelse med hver patientkontakt.  

Diagnoseindberetning, når diagnosen stilles mellem patientkontakter  
Hvis kræftsygdomsdiagnosen stilles mellem patientkontakter, skal diagnosen anvendes på den 
efterfølgende svar- eller behandlingskontakt, og hvor diagnoseindberetningen med tilhørende 
anmeldelse så skal foretages.  
 
Bemærk  
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Hvis der af en eller anden grund mod forventning ikke er en efterfølgende patientkontakt, skal 
diagnoseindberetning og anmeldelse foretages ved en såkaldt ”diagnoseindberetning” 
(kontakttype).  

Anmeldelse hvor den patologiske bekræftelse foreligger efter radikal tumorfjernelse  
Der er en særlig udfordring i de tilfælde, hvor en tumorsygdom, der fjernes radikalt under 
udredningen, først bekræftes eller verificeres som malign, når det patologiske svar foreligger efter 
kontaktens afslutning.  
 
I disse ikke sjældne tilfælde skal principperne beskrevet ovenfor følges. Dette betyder, at: 
 

• den efterfølgende patientkontakt, hvor svaret normalt gives til patienten, skal 
diagnoseregistreres og indberettes med kræftdiagnose (som aktionsdiagnose eller 
bidiagnose) med tilhørende resultat-indberetning: "Canceranmeldelse"  

• hvis der ikke er en efterfølgende patientkontakt, foretages diagnoseindberetning og 
anmeldelse som beskrevet ovenfor. 

Kodning af primær kræftsygdom  
Den primære kræftsygdom klassificeres generelt efter WHO’s ICD-10 klassifikation efter 
lokalisationen (organ) for udgangspunktet af tumoren efter kodeafsnittene (DC00-77) og (DC80). 
De hæmatologiske kræftsygdomme kodes efter (DC81-96).  
 
Koden for den primære kræftsygdom fx "Brystkræft" dokumenterer grundsygdommen i hele 
kræft-forløbet, indtil patienten erklæres rask, klinisk fuld remitteret og recidivfri.  
 
Ved klinisk recidiv af sygdommen i form af lokalrecidiv og/eller metastasering, anvendes diagnose-
koden for grundsygdommen igen.  
 
Der er særlige kodeafsnit for:  
 

• hæmatologiske kræftformer – lymfomer og leukæmier klassificeres efter type i 
kodeintervallet (DC81-96)  

• maligne mesoteliomer (DC45), underinddelt efter lokalisation  
• Kaposis sarkom (DC46), underinddelt efter lokalisation 
• hudkræft - maligne melanomer (DC43) og non-melanom hudkræft (DC44) – underinddelt 

efter lokalisation med undtagelse af:  
o hudkræft (melanomer/non-melanomer) lokaliseret til ydre kønsorganer skal 

klassificeres efter den primære lokalisation i kodegrupperne:  
(DC51) ydre kvindelige kønsorganer  
(DC52) skede  
(DC60) penis  
(DC63) andre og ikke specificerede mandlige kønsorganer  

• kræftsygdom uden specifikation (UNS) (DC809)  
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Det er vigtigt, disse principper følges. Hvis lymfomer, leukæmier og metastaser fejlagtigt 
klassificeres som "primær kræft efter lokalisation", vil der blive oprettet nye forkerte kræfttilfælde 
i Cancerregisteret.  
 
Eksempler  
 
Et lymfom lokaliseret til tyndtarm skal ikke klassificeres som "kræft i tyndtarm", men som "lymfom 
af den givne type" (DC81-90).  
Lokalisationen angives obligatorisk, f.eks. (DC844F) Lymfoepiteloidt lymfom (lokalisation) 
(T000695) tyndtarm (indgår i resultatindberetningen) 
 
Et malignt melanom lokaliseret til vulva klassificeres til (DC51) "Kræft i ydre kvindelige 
kønsorganer", fx DC510 "Kræft i stor kønslæbe"  
 
En læbekræft skal klassificeres til (DC00) ”Kræft i læbe” ved ikke-hud morfologi (f.eks. 
adenokarcinom), hvorimod en hudkræft i lokalisationen læbe klassificeres som "hudkræft": 
(DC43/44) afhængigt af morfologi: DC440 "Hudkræft på læbe" og DC430 "Malignt melanom i hud 
på læbe" 
 

Ukendt primær kræftsygdom  
Ikke sjældent opdages en kræftsygdom første gang ved isoleret fund af lymfeknudemetastase eller 
fjern-metastase, uden at det umiddelbart er klart, hvilken kræftsygdom (grundsygdom), der er tale 
om.  
Hvis der klinisk eller paraklinisk påvises kræftsygdom f.eks. ved biopsi fra tumorfund, uden at det 
under kontakten kan fastslås, hvilken tilgrundliggende primær kræftsygdom, der er tale om, 
anvendes og anmeldes (DC809) ’Kræftsygdom UNS’, og det aktuelle kliniske fund – 
lymfeknudemetastase eller fjernmetastase – indberettes under dataelementet "Metastase". 

Eksempel  
 
Fund af hjernemetastase hos kendt KOL-patient, der på begrundet klinisk mistanke indgår i 
udredning under pakkeforløb for lungekræft.  
Nyt forløbselement for kræftsygdommen oprettes.  
Aktionsdiagnose 
(A)  DC809:  Kræftsygdom UNS   anmeldes til Cancerregisteret  
Metastase:  DC793A Metastase i hjernen 
Lokalrecidiv:  DZ063A  intet lokalrecidiv påvist  
 
Bidiagnoser 
(B) DJ449 Kronisk obstruktiv lungesygdom UNS  
(B) DZ031B  Obs. pga. mistanke om lungekræft (ikke krav)  
NB: oplysninger knyttet til diagnosekoden for kræftsygdommen, er på registreringstidspunktet 
ukendt  
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Kræftsygdom uden specifikation  
I andre tilfælde vil det ikke på det aktuelle grundlag kunne afgøres, om de forskellige 
manifestationer er primære eller sekundære, og hvor de oprindeligt stammer fra (ukendt 
primærtumor).  
I sådanne tilfælde anvendes ligeledes DC809 "Kræftsygdom UNS", og denne anmeldes til 
Cancerregisteret.  
 
Hvis afdelingen efterfølgende bliver klogere på sygdommen (eller sygdommene), skal ny korrekt 
diagnose registreres, og tilhørende anmeldelse foretages.  

Kodning af metastaser  
Metastaser i regionale lymfeknuder og fjernmetastaser kan, udover som primært fund, opstå med 
tilstedeværende primærtumor på alle tider af kræftforløbet eller kan opstå som klinisk recidiv af 
kræftsygdommen efter tidligere tilsigtet radikal behandling af primærtumoren.  
 
Oplysninger om påviste metastaser i incidensperioden – op til fire måneder fra 
incidenstidspunktet – indgår i kravene til anmeldelsen af den primære kræftsygdom til 
Cancerregisteret.  
 
Kravene omfatter diagnoseindberetningen af grundsygdommen med tilknyttet 
metastaseoplysning og anmeldelse af kræftsygdommens udbredelse (TNM eller Ann Arbor).  
 
Metastasekode(r) indberettes som obligatorisk supplerende oplysning til diagnosekoden for 
kræftsygdommen inklusiv ukendt primær kræftsygdom.  
Metastaseoplysningen skal altid som minimum omfatte en kode fra kodelisten, hvilket inkluderer: 
"ingen fjernmetastaser påvist".  
 
Indberetning af oplysning om metastase foretages med reference til den diagnose, som 
oplysninger tilhører. Flere metastase-lokalisationer kan angives. 

Bemærk Metastasekode kan også indberettes som selvstændig aktionsdiagnose, når 
hovedformålet med kontakten er metastasebehandling.  
I disse tilfælde skal den tilgrundliggende kræftsygdom altid indberettes som bidiagnose inklusiv 
obligatorisk metastase-oplysning.  
 

Det er altid grundsygdommen, der anmeldes, uanset om denne er aktionsdiagnose eller 
bidiagnose  

Klassificering af metastaser  
Indberetningen af oplysning om påviste metastaser anvender følgende klassifikation.  
Kodeliste 
Fjernmetastaser i åndedrætsorganer og fordøjelsessystemet 
DZ061A  Ingen metastaser påvist (default)  
DZ061B  Metastase status ikke afklaret  
DC798  Metastase til stede UNS Inkl. metastase i ikke-regional lymfeknude  
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DC798B  Regional lymfeknudemetastase til stede UNS  
DC798C  Fjernmetastase og regional lymfeknudemetastase til stede UNS  
Specifik lokalisation af fjernmetastase kan angives (i stedet for DC798) 
DC780  Fjernmetastase i lunge  
DC781  Fjernmetastase i mediastinum  
DC782  Fjernmetastase i lungehinde  
DC782A  Carcinomatosis pleurae  
DC782B  Malign pleural effusion  
DC783  Fjernmetastase med anden eller ikke specificeret lokalisation i åndedrætsorgan  
DC784  Fjernmetastase i tyndtarmen  
DC784A  Fjernmetastase i duodenum  
DC785  Fjernmetastase i tyktarmen eller endetarmen  
DC785A  Fjernmetastase i tyktarmen  
DC785B  Fjernmetastase i endetarmen  
DC786  Metastase i retroperitonale rum eller i peritoneum  
DC786A  Malign ascites UNS  
DC786B  Metastase i peritoneum  
DC786C  Metastase i retroperitoneale rum  
DC786D  Carcinomatosis peritonei  
DC786E  Pseudomyxoma peritonei  
DC787  Fjernmetastase i leveren  
DC788  Fjernmetastase med anden eller ikke specificeret lokalisation i fordøjelsesorgan  
DC790  Fjernmetastase i nyre eller nyrebækken  
DC790A  Fjernmetastase i nyrebækken  
DC790B  Fjernmetastase i nyre  
DC791  Fjernmetastase i urinblæren eller i andet eller ikke specificeret urinorgan  
DC791I  Fjernmetastase i urinblæren  
DC791J  Fjernmetastase i prostata  
DC791S  Fjernmetastase i penis  
DC791T  Fjernmetastase i testikel  
DC791U  Fjernmetastase i urinleder  
DC791V  Fjernmetastase i urinrøret  
DC792  Fjernmetastase i huden  
DC793  Fjernmetastase i hjernen eller hjernehinder  
DC793A  Fjernmetastase i hjernen  
DC793B  Fjernmetastase i hjernehinde  
DC793C  Fjernmetastase i rygmarvshinde  
DC794  Fjernmetastase med anden eller ikke specificeret lokalisation i nervesystemet  
DC795  Fjernmetastase i knogle eller knoglemarven  
DC795A  Fjernmetastase i knoglemarven  
DC795B  Fjernmetastase i knogle  
DC795C  Fjernmetastase i ryghvirvel  
DC795D  Fjernmetastase i ribben  
DC795E  Fjernmetastase i kraniet  
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DC796  Fjernmetastase i æggestok  
DC797  Fjernmetastase i binyre  
DC798A  Carcinomatosis UNS  
DC799  Sekundær kræftsygdom uden kendt lokalisation  
Lymfeknudemetastaser (regionale og fjernmetastser)  

 

DZ062A  Ingen lymfeknudemetastaser påvist (default)  
DZ062B  Lymfeknude status ikke afklaret  
DC779A  Metastase i lymfeknude UNS  
DC779A1  Regional lymfeknudemetastase UNS  
DC779A2  Fjernmetastase i lymfeknude UNS  
Specifik lokalisation af lymfeknudemetastase kan angives (i stedet for DC779A) 
DC770A  Metastase i lymfeknude i hovedet  
DC770A1  Regional lymfeknudemetastase i hovedet  
DC770A2  Fjernmetastase i lymfeknude i hovedet  
DC770C  Metastase i lymfeknude i halsen  
DC770C1  Regional lymfeknudemetastase i halsen  
DC770C2  Fjernmetastase i lymfeknude i halsen  
DC770E  Metastase i lymfeknude i ansigtet  
DC770E1  Regional lymfeknudemetastase i ansigtet  
DC770E2  Fjernmetastase i lymfeknude i ansigtet  
DC770G  Metastase i supraklavikulær lymfeknude  
DC770G1  Regional supraklavikulær lymfeknudemetastase  
DC770G2  Fjernmetastase i supraklavikulær lymfeknude  
DC771A  Metastase i intratorakal lymfeknude  
DC771A1  Regional intratorakal lymfeknudemetastase  
DC771A2  Fjernmetastase i intratorakal lymfeknude  
DC772A  Metastase i intraabdominal lymfeknude  
DC772A1  Regional intraabdominal lymfeknudemetastase  
DC772A2  Fjernmetastase i intraabdominal lymfeknude  
DC773A  Metastase i lymfeknude i axil  
DC773A1  Regional lymfeknudemetastase i axil  
DC773A2  Fjernmetastase i lymfeknude i axil  
DC773C  Metastase i lymfeknude i overekstremitet  
DC773C1  Regional lymfeknudemetastase i overekstremitet  
DC773C2  Fjernmetastase i lymfeknude i overekstremitet  
DC773E  Metastase i pektoral lymfeknude  
DC773E1  Regional pektoral lymfeknudemetastase  
DC773E2  Fjernmetastase i pektoral lymfeknude  
DC774A  Metastase i lymfeknude i underekstremitet  
DC774A1  Regional lymfeknudemetastase i underekstremitet  
DC774A2  Fjernmetastase i lymfeknude i underekstremitet  
DC774C  Metastase i lymfeknude i lyske  
DC774C1  Regional lymfeknudemetastase i lyske  
DC774C2  Fjernmetastase i lymfeknude i lyske  
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DC775A  Metastase i intrapelvin lymfeknude  
DC775A1  Regional intrapelvin lymfeknudemetastase  
DC775A2  Fjernmetastase i intrapelvin lymfeknude  
DC778A  Metastase i lymfeknuder i multiple lokalisationer  
DC778A1  Multiple regionale lymfeknudemetastaser  
DC778A2  Fjernmetastaser i lymfeknuder i multiple lokalisationer  
 
Den direkte kobling af diagnosen for kræftsygdommen med de sygdomsrelevante oplysninger om 
metastaser og lokal-recidiver sikrer, at den enkelte kræftsygdom bliver beskrevet og anmeldt 
bedre end tidligere.  
 

Eksempler 

Fund af metastaser til to forskellige kræftsygdomme 
Eks. 1 Kendte sygdomme med kendte metastaser 
 
Aktionsdiagnose 
(A)  DC189  Kræft i tyktarmen UNS - anmeldes til Cancerregisteret  
Metastase:  DC787 Metastase i leveren  
Lokalrecidiv: DZ063A  intet lokalrecidiv påvist  
Bidiagnose 
(B)  DC509  Brystkræft UNS - anmeldes til Cancerregisteret 
Metastase DC795C Metastase i ryghvirvel 
Lokalrecidiv DZ063A intet lokalrecidiv påvist 
 
Eks. 2 Kendt lever-metastaseret tyktarmskræft. Nyt klinisk fund af hjernemetastase, der ikke er 
relateret til tyktarmskræftsygdommen 
 
Aktionsdiagnose 
(A)  DC809 Kræftsygdom UNS - anmeldes til Cancerregisteret  
Metastase  DC793A  Metastase i hjernen  
Lokalrecidiv DZ063A intet lokalrecidiv påvist 
Bidiagnose 
(B)  DC189 Kræft i tyktarmen UNS - anmeldes til Cancerregisteret  
Metastase  DC787 Metastase i leveren 
Lokalrecidiv DZ063A intet lokalrecidiv påvist 
 

Kodning ved lokalrecidiv  
Lokalrecidiv er et klinisk recidiv af en tidligere behandlet kræftsygdom, hvor primærtumor er 
fjernet, men hvor sygdommen igen viser sig i samme organ eller et umiddelbart tilstødende 
naboorgan eller nabovæv. Lokalrecidiv forekommer ikke i incidensperioden.  
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Lokalrecidiv-kode(r) indberettes som obligatorisk supplerende oplysning til diagnosekoden for 
kræftsygdommen.  
Lokalrecidivoplysningen skal altid som minimum omfatte en kode fra lokalrecidivkodelisten, 
inklusiv "intet lokalrecidiv påvist".  
 
Den tilgrundliggende kræftdiagnose skal altid indberettes og anmeldes ved lokalrecidiv efter de 
generelle principper for anmeldelse af kræftsygdomme til Cancerregisteret. 

 
Eksempel  
 
Ikke radikalt behandlet brystkræft med nyt fund af lokalrecidiv i cikatrice fra tidligere indgreb. 
Sygdommen tidligere er fuldt anmeldt fra afdelingen. 
  
Aktionsdiagnose 
(A):  DC509 Brystkræft UNS  
 (anmeldelsesstatus AZCA4 sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen) 
Lokalrecidiv DC991C  Lokalrecidiv i hud 
Metastase DZ061A ingen fjernmetastaser påvist 
 

Indberetning af oplysning om lokalrecidiv foretages med reference til den Diagnose, som 
oplysninger tilhører. Flere lokalrecidiv-lokalisationer kan angives. 

Bemærk Lokalrecidiv-kode kan også indberettes som selvstændig aktionsdiagnose, når 
hovedformålet med kontakten er behandling af lokalrecidivet.  
I disse tilfælde skal den tilgrundliggende kræftsygdom altid indberettes som bidiagnose inklusiv 
obligatorisk lokalrecidiv-oplysning. I disse tilfælde indberettes diagnoser for såvel lokalrecidivet 
som kræftsygdommen.  

Eksempel  
Strålebehandling af lokalrecidiv i hud 
 
Aktionsdiagnose 
(A) DC991C  Lokalrecidiv i hud 
(B)  DC509 Brystkræft UNS  
 (anmeldelsesstatus AZCA4 hvis tidligere anmeldt af afdelingen) 
Lokalrecidiv DC991C Lokalrecidiv i hud  
Metastase DZ061A ingen fjernmetastaser påvist  

Klassificering af lokalrecidiver  
Indberetningen af oplysning om lokalrecidiv anvender følgende klassifikation.  
 

Kodeliste:  
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Lokalrecidiver 
DZ063A Intet lokalrecidiv påvist (default) 
DC991  Lokalrecidiv til stede UNS  
Specifik lokalisation af regional lymfeknudemetastase kan angives (i stedet for DC991) 
DC991A  Lokalrecidiv i efterladt væv  
DC991B  Lokalrecidiv i marginalzone  
DC991C  Lokalrecidiv i hud  
DC991D  Lokalrecidiv i slimhinde  
DC991E  Lokalrecidiv i bindevæv  
DC991Y  Lokalrecidiv i multiple lokalisationer  
 
Lokalrecidiver klassificeres som lokalrecidiv efter lokalisationen og indberettes som supplerende 
oplysning til diagnose(kode)n for den anmeldelsespligtige kræftsygdom.  
Det er vigtigt, at der ikke kodes en primær kræftsygdom i lokalisationen for lokalrecidivet, da dette 
vil give anledning til, at der oprettes en ny ikke korrekt kræftincidens for en primær kræftsygdom i 
Cancerregisteret. En lokal indvækst af en urinblærekræft i tyktarmen er således fortsat en 
urinblærekræft (ikke en colon-kræft). 

Flere kræftsygdomme  
I nogle tilfælde findes hos den samme patient flere samtidige anmeldelsespligtige sygdomme, som 
registreres med en aktionsdiagnose og en eller flere bidiagnoser på samme kontakt.  
Disse betragtes, diagnosekodes og anmeldes hver for sig.  
I sjældne tilfælde kan det på det foreliggende grundlag ikke afgøres, om der er tale om en eller 
flere sygdomme. Hvis der er klinisk belæg for flere selvstændige primære tumorer, anmeldes disse 
hver for sig. Ved forskellig morfologi skal det som udgangspunkt altid betragtes som forskellige 
kræftsygdomme.  
Der skal oprettes forløbselementer for de enkelte primære kræftsygdomme, hvortil 
forløbsmarkører, kontakter og ydelser kan knyttes fremadrettet. 

Anmeldelse til Cancerregisteret  
Det er ved nyanmeldelse ud over diagnose og anmeldelsesstatus obligatorisk at indberette:  
 

• anmeldelsesstatus 
• diagnosegrundlag (mikroskopisk og makroskopisk)  
• sideangivelse for parrede organer  
• stadie for sygdommen (TNM eller Ann Arbor)  
• ved lymfomsygdomme desuden anatomisk lokalisation  

 
Disse oplysninger indberettes i den kontaktbaserede resultatindberetning "Canceranmeldelse", 
der indeholder de specifikke krav til anmeldelsen.  
Den anmeldelsespligtige kræftdiagnose er trigger for anmeldelsen.  
 
Resultatindberetningen erstatter tidligere tilsvarende krav til tillægskodning.  
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Anmeldelsespligten påhviler den kontaktansvarlige overlæge og gælder således for den enkelte 
kliniske afdeling, der første gang diagnosticerer, kontrollerer eller behandler en anmeldelsespligtig 
sygdom på afdelingen.  
 
Anmeldelsespligten omfatter alle førstegangskontakter på enheden med den anmeldelsespligtige 
sygdom, og indtil sygdommen er fuldt klinisk kvalificeret anmeldt, uanset om sygdommen tidligere 
er anmeldt af andre enheder. 
  
Enheder, der har rekvireret patoanatomiske undersøgelser, betragtes som diagnosestillende, 
hvilket stiller krav om anmeldelse til Cancerregisteret, hvis svaret foreligger inden 
kontaktafslutning.  
 
Hvis en patient har flere anmeldelsespligtige sygdomme, som indberettes som aktions- og 
bidiagnose(r) på samme kontakt, skal den sygdomsspecifikke anmeldelse foretages for hver 
kræftdiagnose for sig.  
 
Diagnoseregistreringen og dermed anmeldelsen til Cancerregisteret er klinisk i bredeste forstand, 
dvs. baseres på klinikerens samlede vurdering af klinik, patologi og billeddiagnostik mv. Det er 
vigtigt, at der er overensstemmelse mellem indberetning, anmeldelse og journalens diagnoser, 
epikrise og eventuelt dødsattest.  
 
Der gælder det særlige forhold ved kræftsygdomme, at de endelige oplysninger til brug for fuld 
kvalificeret, klinisk korrekt anmeldelse oftest først er til stede efter, at diagnosen er stillet, 
registreret og indberettet første gang.  
 
Det er vigtigt, at en tidligere anmeldelse på den udredende kontakt skal følges op på den 
umiddelbart efterfølgende behandlingskontakt, hvis det f.eks. i forbindelse med operationen viser 
sig, at diagnosen eller udbredelsen skal kvalificeres i forhold til det tidligere anmeldte. Der skal 
foretages fuld anmeldelse af sygdommen, også selvom anden enhed overtager patientens videre 
behandling.  
 
Hvis oplysningerne er fremkommet før eller under en ny patientkontakt, indberettes blot en ny 
opdateret anmeldelse i forbindelse med denne kontakt.  
For canceranmeldelsen gælder det desuden særligt, at den incidente anmeldelse skal kvalificeres i 
hele incidensperioden, der er fire måneder fra incidenstidspunktet, dog kun så længe enheden 
fortsat har forløbsansvaret for sygdomsforløbet i denne periode. 

Undtagelser fra anmeldelsespligt  

Onkologiske afdelinger  
Undtaget for anmeldelsespligt er onkologiske afdelinger i de tilfælde, hvor afdelingen ikke er 
diagnosestillende, dvs. de sygdomsforløb, hvor kræftsygdommen tidligere er diagnosticeret og 
fuldt anmeldt fra en medicinsk eller kirurgisk afdeling.  
De onkologiske afdelinger kan i denne situation anvende særlig anmeldelsesstatus (AZCA9) ved 
den anmeldelsespligtige diagnose.  
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Radiologiske afdelinger  
Radiologiske afdelinger, der som første afdeling i et udredningsforløb for kræft finder 
anmeldelsespligtig kræftsygdom, er undtaget for anmeldelsespligt, hvor fuld anmeldelse sker 
umiddelbart efterfølgende fra klinisk afdeling, der har eller overtager kræftforløbet. Dette gælder 
også, selvom radiologisk afdeling har rekvireret en patologisk undersøgelse, der viser kræft.  
Hvis kræftforløbet trods påvist kræftsygdom efter patientens ønske eller af anden grund afsluttes 
fra radiologisk afdeling uden viderehenvisning til en klinisk afdeling, skal anmeldelse foretages af 
den radiologiske afdeling som diagnosestillende afdeling.  
 
Bemærk Denne undtagelse gælder ikke indberetning af forløbsmarkører, der skal foretages tidstro, 
herunder for pakkeforløb, når radiologisk afdeling indgår i forløbet som selvstændig 
forløbsansvarlig afdeling.  

Anmeldelsespligtige diagnoser  
Anmeldelsen til Cancerregisteret skal for diagnoser tilhørende følgende kodeliste. En 
anmeldelsespligtig diagnose er trigger for resultatindberetningen: "Canceranmeldelse".  
Der er ikke udelukkende tale om kræftsygdomme, men også om kræftrelaterede sygdomme og 
neoplasi af usikker eller ukendt karakter, carcinoma in situ (CIS i visse organer), visse godartede 
tumorer samt dysplasi i livmoderhals.  
Anmeldelsespligtige diagnoser anvendt som aktions- eller bidiagnose på patientkontakten giver 
som trigger anledning til yderligere anmeldelseskrav, som beskrevet i det følgende.  
 
Anmeldelsespligten omfatter ifølge bekendtgørelsen om lægers anmeldelse til Cancerregisteret 
også:  
 • progression af prækrankrøse forandringer eller carcinoma in situ til invasiv vækst  
 • revision af tidligere anmeldt forkert diagnose med genindberetning  
 
Det første punkt betyder, at man i de tilfælde, hvor fx en tidligere anmeldt carcinoma in situ 
forandring progredierer til invasiv kræft, skal foretage en nyanmeldelse, idet det betragtes som en 
ny sygdom i anmeldelsessammenhæng. 
 

Diagnoser og kodelister for neoplastiske sygdomme 

Diagnosekode Kategori 
DC00-DC14 Kræft i læbe, mundhule og svælg 
DC15-DC26 Kræft i mave-tarmkanal 
DC30-DC39 Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthule 
DC40-DC41 Kræft i knogle og ledbrusk 
DC43-DC44 Modermærkekræft i hud og anden hudkræft 
DC45-DC49 Kræft i mesotel, bindevæv og andet bløddelsvæv 
DC50* Brystkræft 
DC51-DC58 Kræft i kvindelige kønsorganer 
DC60-DC63 Kræft i mandlige kønsorganer 
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DC64-DC68 Kræft i nyre og urinveje 
DC69-DC72 Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemet 
DC73-DC75 Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtler 
DC76* Kræft med andre og dårligt specificerede lokalisationer 
udvalgte DC77 Ikke specificeret kræft i lymfeknude: DC770; DD770B; DC770D; DC770F; 

DC770H; DC771; DC771B; DC772; DC772B; DC773; DC773B; DC773D; 
DC773F; DC774; DC774B; DC774D; DC775; DC775B; DC778; DC778B; 
DC779B 

DC800 Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation 
DC809 Kræftsygdom UNS 
DC809A Malign kakeksi 
herunder: DC00*-69*; DC73*-80*; DD05*; DD06*; DD090*; DD091*; DD095; DD096*; 

DD301-309; DD37*-41*; DD44*; DD48* 
DC81-DC96 Kræft i lymfatisk og bloddannede væv 
herunder: DC81-86; DC884; DC902*; DC903*; DC923* 
DD05* Carcinoma in situ i bryst 
DD06* Carcinoma in situ i livmoderhals 
DD090* Carcinoma in situ i urinblæren 
DD091* Carcinoma in situ med anden og ikke spec. lokalisation i urinveje 
DD095 Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinblæren 
DD096* Non-invasiv papillær tumor (Ta) i anden eller ikke specificeret lokalisation i 

urinveje 
DD301-DD309 Godartede tumorer i urinveje (ekskl. nyre) 
DD37-DD41; 
DD44*; DD48* 

Andre non-invasive solide tumorer 

DD32* Godartede tumorer i hjernehinder og rygmarvshinder 
DD33* Godartede tumorer i hjerne og andre dele af centralnervesystemet 
DD352* Godartede tumorer I hypofysen 
DD353 Godartede tumorer i ductus craniopharyngeus 
DD354 Godartede tumorer i corporis pinealis 
DD42-DD43; 
DD45-DD47 

(Andre) Tumorer af usikker og ukendt karakter 

DN871-DN879 Celleforandring i slimhinde på livmoderhals (dysplasi) 
DO01* Blæremola 
 

Andre koder, der indgår i regler for diagnoseindberetning og anmeldelse ved kræftsygdomme 
DC78-DC79;DZ061A; 
DZ061B; DZ062A; 
DZ062B; udvalgte 
DC77: 

Metastaser  
Inkl. metastase (fjern/regional) i lymfeknude: DC770A; DC770C; DC770E; 
DC770G; DC771A; DC772A; DC773A; DC773C; DC773E; DC774A; DC774C; 
DC775A; DC778A; DC779A  
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DC99*; DZ063A Lokalrecidiver 
 

Følgende oversigtsskema giver et overblik over de tilstande og situationer, der skal anmeldes som 
”ny anmeldelsespligtig sygdom” efter retningslinjerne beskrevet i de følgende afsnit.  
 

Anmeldelsespligt i forhold til organlokalisation og tumortype: 

 dysplasi benign neoplasi af 
usikker og 
carcinoma 

ukendt 
karakter# 

carcinoma in 
situ dysplasi 

malign 

livmoderhals + - + + + 
Bryst - - + + + 
Nyre - - + + + 
Nyrebækken - + + + + 
Urinleder - + + + + 
Urinblæren - + + + + 
Urinrøret - + + + + 
urinveje u. spec. - + + + + 
Hjernehinde - + + - + 
hjerne/CNS - + + - + 
Hypofysen - + + - + 
ductus 
craniopharyngea 

- + + - + 

corpus pinealis - + + - + 
alle andre - + + - + 
 
Enhver førstegangsdiagnosticering og enhver progression dvs. trin til højre i oversigten fra en type 
til en højere skal hver især udløse en fuld nyanmeldelse dvs. med anvendelse af anmeldelsesstatus 
(AZCA1) – evt. (AZCA0), til fuld anmeldelse kan foretages.  
 
Der skal f.eks. nyanmeldes ved fund af malign blæretumor trods tidligere anmeldt benign 
blæretumor.  
Ved senere fund af samme eller lavere type, som udtryk for samme sygdom, skal der ikke 
nyanmeldes. I disse tilfælde anvendes anmeldelsesstatus "tidligere fuldt anmeldt af afdelingen" 
(AZCA4).  
 
Ved samtidige fund af højere og lavere type inden for samme morfologiske gruppe i samme organ, 
anmeldes kun den højeste med status (AZCA1). Den anden diagnose registreres med status 
(AZCA4). Dette ses hyppigst ved uro-epiteliale tumorer i urinblæren og de øvrige urinveje.  
 



DSOG - Vejledning i registrering i LPR3 

50 
 

Ved samtidige fund af flere anmeldelsespligtige tumorer tilhørende forskellige morfologiske 
grupper, skal hver tumor betragtes som anmeldelsespligtig sygdom og anmeldes.  
Der skal oprettes forløbselementer for de enkelte primære kræftsygdomme, hvortil 
forløbsmarkører, kontakter og ydelser kan knyttes fremadrettet. 
Klinisk recidiv af samme type, lokalt og regionalt, samt fjernmetastasering betragtes som samme 
anmeldelsespligtige sygdom og skal ikke nyanmeldes, hvis der foreligger en fuld anmeldelse af 
sygdommen. 

Kræftsygdom i parrede organer  
Det er altid en klinisk vurdering og afgørelse, hvad der betragtes som en selvstændig og dermed ny 
anmeldelsespligtig sygdom. De kliniske retningslinjer på området bør altid følges, herunder også, 
hvorvidt en ny modsidig tumor i parret organ betragtes som en selvstændig og dermed 
anmeldelsespligtig sygdom.  
Generelt vil tumorer med forskellig morfologi normalt være forskellige sygdomme, der således 
anmeldes hver for sig, fx småcellet lungekræft og ikke-småcellet lungekræft uanset lokalisation, og 
adenokarcinom og planocellulært karcinom i slimhinde inden for samme lokalisation.  

Revision af tidligere anmeldt diagnose  
Anmeldelsespligten omfatter opfølgning af tidligere anmeldelser med fejlagtige diagnoser således, 
at Cancerregisteret kan dannes på det korrekte datagrundlag.  
Der er to måder, hvorpå en tidligere indberettet diagnose kan korrigeres:  
• afmærkning af tidligere indberettet diagnose som ’senere afkræftet’ – se afs. 6.5  
• egentlig fejlretning ved indtastningsfejl – se beskrivelse af indberetningssnitflade  
 
I begge tilfælde foretages genindberetning til LPR med det korrigerede datagrundlag.  

Canceranmeldelsen (resultatindberetning)  
Anmeldelse af neoplastiske sygdomme (kræftsygdomme og visse andre tumorsygdomme) følger i 
LPR3 de samme retningslinjer som tidligere.  
Anmeldelsespligten påhviler den enhed, der har en kontakt med en anmeldelsespligtig diagnose 
som kontaktdiagnose (aktionsdiagnose eller bidiagnose).  

Struktur, indhold og regler  
Anmeldelse til Cancerregisteret sker ved indberetning af resultatindberetningen 
’Canceranmeldelse’.  
Trigger for anmeldelsen er en anmeldelsespligtig diagnose som aktions- eller bidiagnose.  
Ved fuld anmeldelse, status (AZCA1), skal alle oplysninger være udfyldt.  
Anmeldelsesstatus (AZCA0) "Ny anmeldelsespligtig kræftsygdom, anmeldelse ikke færdiggjort" 
kan anvendes i indberetningen, indtil en komplet anmeldelse kan udfyldes og indberettes.  
Hvis der er foretaget en foreløbig anmeldelse, skal denne altid senest 30 dage efter 
kontaktafslutning (med triggeren) følges af en fuld anmeldelse, anmeldelsesstatus (AZCA1), 
vedrørende kræftsygdommen fra den samme enhed med alle oplysninger udfyldt og klinisk 
opdateret, hvis ikke enheden har anmeldt sygdommen fuldt tidligere.  
Der kan være mellemliggende indberetninger med status (AZCA0), men dette ændrer ikke ved 
kravet, der gælder fra afslutning af den første indberettede kontakt med trigger-diagnosen. 
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Canceranmeldelsen er skematisk vist i følgende data-skema, der også indeholder reglerne for de 
enkelte resultat-elementer 
Canceranmeldelse Anmeldelse til Cancerregisteret af anmeldelsespligtig neoplastisk sygdom 
trigID  
Diagnose  

Trigger udfalds-rum  
Cancer diagnoser 

Regel for trigning:  
Aktionsdiagnose eller bidiagnose  

resultattype  Type Regel/Beskrivelse 
anmeldelsesstatus  SKS kode status for anmeldelsen til Cancerregisteret 
makroskopisk 
diagnosegrundlag 

SKS kode Obligatorisk 

mikroskopisk  
diagnosegrundlag 

SKS kode Obligatorisk i visse tilfælde afhængig af cancer 
diagnose, lokalisation og anmeldesesstatus. 
Reglerne for de enkelte cancertyper findes 
iVejledning til indberetning til Landspatientregistret 
(LPR3).  
  

T-stadie SKS kode 
N-stadie SKS kode 
M-stadie SKS kode 
AnnArbor-stadie SKS kode 
lymfom-lokalisation SKS kode 
 

Validering af samhørende diagnosekoder og T-værdier  
Der er ud over ovenstående følgende krav til sammenhæng mellem sygdomsdiagnose og T-
værdier. Der valideres for dette for anmeldelser med status AZCA1:  
 
Sammenhæng mellem diagnoseværdier og T-stadie: 

T-stadie  Samhørende diagnose 
T0 primærtumor ikke påvist  DC80*  
Ta tumor uden invasion  DD095, DD096*, DD301-309, 

DD37*-DD41*, DD44*, DD48*  
Tis carcinoma in situ  DD05*, DD06*, DD090, DD091 
 

Opkvalificering af anmeldelsen  
Der kan altid indberettes en ny resultatindberetning, når der foreligger nye relevante oplysninger, 
der skal korrigere en tidligere indberettet anmeldelse. 

Indholdet i ’Canceranmeldelsen’  
I det følgende gennemgås de enkelte resultater, der indgår i ’Canceranmeldelse’.  
 
Anmeldelsesstatus ved anmeldelse af sygdom til Cancerregisteret  
SKS-kode  anmeldelsesstatus til Cancerregisteret  
AZCA0  ny anmeldelsespligtig kræftsygdom, anmeldelse ikke færdiggjort  
AZCA0  ny anmeldelsespligtig kræftsygdom, anmeldelse ikke færdiggjort  
AZCA0  ny anmeldelsespligtig kræftsygdom, anmeldelse ikke færdiggjort  
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AZCA1  anmeldelsespligtig kræftsygdom ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen  
AZCA3  afdelingen er ikke involveret i primær diagnosticering, behandling eller kontrol af 

sygdommen  
AZCA4  kræftsygdom tidligere fuldt anmeldt af afdelingen  
AZCA9  anmeldes ikke af onkologisk afdeling – sygdom anmeldt fuldt af anden afdeling  
 

Anmeldelsesstatus angives obligatorisk som første oplysning i resultatindberetningen, der knytter 
sig til den anmeldelsespligtige diagnosekode. Der skal og kan kun være en anmeldelse pr. 
anmeldelsespligtige diagnose pr. kontakt.  

Fuld anmeldelse  
Anmeldelsen af sygdommen fra den enkelte afdeling til Cancerregisteret skal foretages fuldt, jf. 
kodeteksterne til status AZCA1 og AZCA4, hvilket betyder, at anmeldelsen ikke betragtes som 
fyldestgørende og korrekt, før end: 
 

• diagnosen er endelig og korrekt, herunder korrekt klinisk specificeret o hvilket også 
omfatter oplysninger om metastasering og lokalrecidiv  

• TNM-stadie respektive Ann Arbor-stadie er komplet svarende til den endelige diagnose, 
inklusive eventuel korrektion efter kirurgisk staging og eventuelt behandling 

• diagnosegrundlagene (mikroskopisk og makroskopisk) er komplette, dvs. det samlede 
grundlag for den endelige diagnose  

 
Dette betyder, at den fulde anmeldelse for den samme afdeling kan strække sig over flere 
fortløbende kontakter, når anmeldelsen ikke foretages fuldt på den (de) indledende kontakt(er).  
Kravet om fuld anmeldelse rækker i forhold til den enkelte enhed selvfølgelig kun så langt, som 
enheden har forløbsansvaret for patienten 

Anmeldelsesstatus AZCA0  
Denne anmeldelsesstatus kan anvendes på forløbet, så længe der ikke kan indberettes en 
kvantitativt og kvalitativt komplet incident anmeldelse af kræftsygdommen. En AZCA0-
indberetning skal altid følges af en AZCA1-anmeldelse senest 30 dage efter kontaktafslutning.  
Hvis der er indberettes flere fortløbende AZCA0-indberetninger af den samme anmeldelse 
(forløbselement for kræftsygdom), gælder de 30 dage uændret fra afslutningstidspunktet for den 
første patientkontakt med trigger-diagnose.  

Anmeldelsesstatus AZCA1  
Forbeholdt den komplette anmeldelse, hvor alle oplysninger er udfyldt. Alle obligatoriske 
oplysninger er krævet og valideres, når AZCA1 anvendes.  
At der er indberettet en AZCA1-anmeldelse betyder ikke, at det ikke kan være relevant at 
kvalificere anmeldelsen igen ved nytilkommen viden inden for incidensperioden. Dette bør 
principielt gøres, hvis fx nye svar korrigerer den tidligere indberettede udbredelse (TNM/Ann 
Arbor-stadier).  
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Anmeldelsesstatus AZCA3  
Denne anmeldelsesstatus kan kun anvendes for anmeldelsespligtige diagnoser for kendte 
kræftsygdomme, der indberettes som bidiagnose. (AZCA3) må kun anvendes i følgende to 
situationer:  

• anmeldelsespligtig sygdom som bidiagnose på kontakt, der indgår i kræftforløb, men hvor 
sygdommen jf. kodeteksten ikke diagnosticeres, behandles eller kontrolleres på kontakten.  

Dette omfatter:  
o kontakter med hovedfokus på behandling af symptom eller andet aspekt, følge eller 

konsekvens af kræftsygdommen 
o kontakter ved multiple kræftsygdomme, hvor hovedfokus er behandling af den 

sygdom, der registreres og indberettes som aktionsdiagnose  
• anmeldelsespligtig sygdom som bidiagnose på kontakt, der indgår i et andet forløb (end 

kræftforløb), men hvor kræftsygdommen komplicerer den aktuelle kontakt  
 
Hvis en anmeldelsespligtig kræftsygdom første gang opdages og diagnoseregistreres på en 
patientkontakt, skal denne altid anmeldes fuldt med (AZCA1), også selvom patienten 
viderehenvises til videre udredning og behandling på anden afdeling.  

Anmeldelsesstatus AZCA4  
Anmeldelsesstatus AZCA4 må kun anvendes, hvis sygdommen er fuldt kvalificeret anmeldt fra 
afdelingen tidligere. Dette gælder, uanset at andre afdelinger primært varetager og anmelder 
sygdommen.  

Anmeldelsesstatus AZCA9  
Anmeldelsesstatus AZCA9 er udelukkende forbeholdt indberetninger fra onkologiske afdelinger, 
hvor fuld anmeldelse foretages fra den kliniske afdeling, hvor sygdommen tidligere er 
diagnosticeret.  
Nyopdagede primære kræftsygdomme skal altid anmeldes fuldt fra afdelingen med 
anmeldelsesstatus AZCA1 uanset speciale, og uanset at andre afdelinger overtager videre 
udredning og behandling af sygdommen.  

Makroskopisk diagnosegrundlag  
For at dokumentere, hvilke undersøgelser, der ligger til grund for diagnosen, skal der ved 
anmeldelsen indberettes mindst en kode for makroskopisk diagnosegrundlag. Dette gælder for 
anmeldelser med status AZCA0 og AZCA1.  
Hvis diagnosegrundlaget udbygges over flere kontakter på afdelingen, fx efter operation, skal 
dette afspejles i den fuldt opdaterede anmeldelse fra afdelingen. 

Oplysning om makroskopisk diagnosegrundlag indberettes efter følgende klassifikation: 

SKS-kode  Makroskopisk diagnosegrundlag 
AZCK0  operation (inkl. biopsi)  
AZCK1  endoskopisk undersøgelse/operation (inkl. biopsi)  
AZCK2  billeddiagnostisk undersøgelse røntgen, CT-skanning, ultralyd, MR-skanning og 

lignende  
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AZCK3  obduktion  
AZCK4  klinisk undersøgelse inkluderer eksploration, palpation og lignende  
AZCKX  klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag ikke aktuel ved denne anmeldelse  
 

Biopsi opfattes som operation hhv. endoskopisk undersøgelse/operation afhængigt af 
adgangsmåde. Der kan angives flere koder for makroskopisk diagnosegrundlag.  

Mikroskopisk diagnosegrundlag  
For at dokumentere, hvilke cytologiske og histologiske metoder, der ligger til grund for diagnosen, 
skal der ved anmeldelsen indberettes mindst en kode for mikroskopisk diagnosegrundlag. Dette 
gælder for anmeldelser med status (AZCA0) og (AZCA1).  
Hvis diagnosegrundlaget udbygges over flere kontakter på afdelingen, fx ved patologisk-anatomisk 
undersøgelse efter operation, skal dette afspejles i den fuldt opdaterede anmeldelse fra 
afdelingen.  
Oplysning om mikroskopisk diagnosegrundlag indberettes efter følgende klassifikation: 

SKS-kode  Mikroskopisk diagnosegrundlag 
AZCL0  histologi/cytologi fra primærtumor inkl. knoglemarvsundersøgelse  
AZCL1  histologi/cytologi fra metastase  
AZCL2  histologi/cytologi, uvist om fra primærtumor eller metastase  
AZCL3  andre klinisk/mikroskopiske undersøgelser blodanalyse, differentialtælling, 

immunologi, cytogenetik, tumormarkører og lignende  
AZCL9  ingen histologisk/cytologisk/klinisk-mikroskopisk undersøgelse udover almindelige 

blodprøver, fx Hgb, elektrolytter og lign.  
AZCLX  klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag ikke aktuel ved denne anmeldelse  
Der kan angives flere koder for mikroskopisk diagnosegrundlag.  

Kræftsygdommens udbredelse (stadie)  
Fuld anmeldelse kan først foretages, når relevante svar på billediagnostik og histologiske 
undersøgelser foreligger. Patienter, der ikke opereres, kan ofte anmeldes umiddelbart efter endt 
relevant udredning.  
Ved forløb, der indeholder operation som initial behandling, kan fuld kvalificeret anmeldelse først 
ske, når histologien på operationspræparatet foreligger. Dette gælder i særlig grad for korrekt 
angivelse af udbredelsen af kræftsygdommen (stadie) i anmeldelsen.  
Udbredelsen indgår i canceranmeldelsen og angives ved TNM-stadie specificering, dog for 
hæmatologiske neoplastiske sygdomme (lymfomsygdomme) ved Ann Arbor lymfom klassificering  

Krav til angivelse af TNM-stadie  
Der er som minimum krav om, at det kliniske TNM-stadie anmeldes og kvalificeres på baggrund af 
klinik og resultater, der er opnået under udredningen.  
Der er herudover mulighed for, og det anbefales, at korrigere de registrerede TNM koder med 
korrigeret TNM kode på en eller flere akser efter svar på patologiske prøver og oplysninger opnået 
ved den primære behandling.  
 



DSOG - Vejledning i registrering i LPR3 

55 
 

Diagnosekoder, der skal TNM-stadie specificeres 

Diagnosekoder Sygdomme  
DC00*-69*  Kræft i læbe, mundhule, svælg, mave-tarmkanal, åndedrætsorganer, 

brysthuleorganer, knogler, hud, bindevæv, bryst, kønsorganer, urinveje og øje  
DC73*-80*  Kræft i skjoldbruskkirtel, andre endokrine organer og kræft i dårligt eller 

uspecificerede lokalisationer  
DD05*  Carcinoma in situ i bryst  
DD06*  Carcinoma in situ i livmoderhals  
DD090*  Carcinoma in situ i urinblæren  
DD091*  Carcinoma in situ med anden eller ikke specificerede lokalisation i urinveje  
DD095  Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinblæren  
DD096*  Non-invasiv papillær tumor (Ta) i anden eller ikke specificeret lokalisation i 

urinveje  
DD301-309  Godartede tumorer i urinveje (ekskl. nyre)  
DD37*-41*, 
DD44*, DD48*  

Tumorer af usikker og ukendt karakter med specificeret lokalisation  

 

TNM skal registreres fra hver af grupperne: 

Stadie Beskrivelse 
T  ‘T’ angiver primærtumors størrelse og udstrækning i og udenfor organet  
N  ‘N’ angiver, om der er metastaser til regionale lymfeknuder eller ej  
M  ‘M’ angiver, hvorvidt der er fjernmetastaser eller ej (ekskl. regionale lymfeknuder)  

Sideangivelse for primær kræftsygdom  
Der skal obligatorisk indberettes sideangivelse ved tumorsygdomme på ekstremiteter og i parrede 
organer.  
Tilladte værdier er højresidig (TUL1), venstresidig (TUL2) og bilateral (TUL3). 
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Anvendte termer og definitioner – kræftsygdomme og anmeldelse til Cancerregisteret 
Generelle definitioner og beskrivelser 
term (synonym) definition / beskrivelse / kommentar  
anmeldelsespligtig 
sygdom til 
Cancerregisteret  

diagnose der udløser særlige krav om anmeldelse og indberetning til 
Cancerregisteret  
Kommentar: Omfatter kræftsygdomme og visse andre udvalgte 
neoplastiske sygdomme  

incidenstidspunkt  tidspunkt for klinisk erkendelse af en diagnose hos en patient  
Kommentar: Tidspunktet for, hvornår en diagnose stilles første gang  
Bemærk: En incident anmeldelse af en sygdom skal kvalificeres ved 
ændringer i sygdommens udbredelse inden for incidensperioden, når ny 
viden opnås, og enheden fortsat har kontakt med patienten  

lymfomsygdom  Kommentar: Diagnoser, der er anmeldelsespligtige til Cancerregisteret  
klinisk recidiv  
(recidiv)  
(sygdomsrecidiv)  

tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel klinisk 
remission  
Kommentar: Den generelle betydning dækker enhver klinisk genkomst 
af en sygdom efter en periode uden klinisk erkendelig sygdomsaktivitet.  
For neoplastiske sygdomme inkluderer dette lokalrecidiv og fund af 
fjernmetastase efter sygdomsfri periode  

metastase  
(fjernmetastase)  

forekomst af udsæd af kræftceller i andet organ eller væv  
Inkl: regionale lymfeknudemetastaser  
Kommentar: metastase betegnes ofte for (en type af) et ”(klinisk) 
recidiv”. Dette er formelt kun korrekt, hvis der har været tale om en 
periode med klinisk remission. Metastase påvist på incidenstidspunktet 
og i incidensperioden (op til fire måneder fra incidenstidspunktet) er 
ikke et ”recidiv”  

lokalrecidiv  klinisk recidiv (af kræftsygdom) opstået efter primær behandling i 
efterladt tumorvæv eller ved direkte indvækst af tumorvæv i 
tilstødende væv eller organ  

klinisk remission  
(remission)  

forsvinden eller bedring af en sygdom eller et sygdomssymptom  
Kommentar: Opdeles i partiel (delvis) og komplet remission  

klinisk stadie  
(stadie)  

anmeldelsespligtig sygdoms udbredelse på incidenstidspunktet  

TNM  Kommentar: TNM-klassifikationen klassificerer tumorudbredelse, 
regional lymfeknudeinvolvering og forekomst af fjernmetastaser på 
incidenstidspunktet for kræftsygdommen 
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Definitioner og beskrivelser for indberetningsoplysninger, der er SKS-klassificeret (kodelister) 
term (synonym)  definition / beskrivelse / kommentar  
anmeldelsesstatus  angivelse af en sygdoms status i forhold til anmeldelse til 

Cancerregisteret  
Kommentar: Indgår særskilt i resultatindberetningen 
’Canceranmeldelse’.  

makroskopisk 
diagnosegrundlag  

angivelse af hvilke makroskopiske undersøgelser der ligger til grund for 
den anmeldte sygdom  

mikroskopisk 
diagnosegrundlag  

angivelse af hvilke mikroskopiske undersøgelser der ligger til grund for 
den anmeldte sygdom  

cT-stadie  
(tumorudbredelse)  

klinisk TNM-stadieangivelse for udbredelse af kræftsygdom  

cN-stadie  
(regional lymfeknude-
status)  

klinisk TNM-stadieangivelse for forekomst af regionale 
lymfeknudemetastaser ved kræftsygdom  

cM-stadie  
(fjernmetastasestatus)  

klinisk TNM-stadieangivelse for forekomst af fjernmetastaser ved 
kræftsygdom  

pT-stadie  
(tumorudbredelse)  

patologisk TNM-stadieangivelse for udbredelse af kræftsygdom  

pN-stadie  
(regional lymfeknude-
status)  

patologisk TNM-stadieangivelse for forekomst af regionale 
lymfeknudemetastaser ved kræftsygdom  

pM-stadie  
(fjernmetastasestatus)  

patologisk TNM-stadieangivelse for forekomst af fjernmetastaser ved 
kræftsygdom  

Ann Arbor stadie  
(lymfomudbredelsesstatus)  

klinisk stadieangivelse for udbredelse af lymfomsygdom  

lymfomlokalisation  anatomisk lokalisation af en lymfomsygdom  
 

 

 


