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1. Login 
 

 

For at indberette salg af medicin, skal du logge ind med dit brugernavn og adgangskode, som du vil få ved at 

skrive til sundhedsdatastyrelsens på e-mail medicinreg@sundhedsdata.dk 

 

 

 

1. Gå ind på websiten: www.LMSDETAIL.DK 

2. Log ind med p-nummer for din virksomhed og password 

 

 
 
  

http://www.lmsdetail.dk/
mailto:medicinreg@sundhedsdata.dk
http://www.lmsdetail.dk/


2. Muligheder i indberetningssystemet 
 

 
 

Når du har logget på, kommer du til en oversigtsside. 

 

Øverst er tre kasser, hvor du har mulighed for at ændre forskellige indstillinger (rød cirkel           ). 

 

I midten er en oversigt over dine oplysninger, der er registreret i systemet, samt startknappen til  

Indberetning (orange cirkel           ). 

 

Nederst vil du finde en liste over jeres indberetninger, så snart du har indberettet første gang 

(blå cirkel             ). 

 
  



 

3. Sådan indberettes medicinsalg 
 

1. Hav en liste klar over antal solgte pakninger på varenummer, der er solgt i den måned, du vil 

indberette for. 

 

2. Vælg først, om der har været salg eller ikke salg af håndkøbslægemidler: 

 
3. Hvis I har solgt nye produkter, kan du tilføje dem til indberetningslisten nedenfor ved 

Tilføj produkt: 

 
4. Indberet salg af produkter: 

 

5. Når du er færdig, så tryk på knappen     i bunden af siden. Herefter kommer du til 

Kvitteringen. 

 

6. Kvitteringen kan printes ud.  

Hvis du har angivet en e-mail, bliver kvitteringen også automatisk sendt på e-mail. Hvis ikke, får du 

mulighed for at indtaste e-mail. 

 

7. Du er nu færdig med indberetningen, og kan enten gå til oversigtssiden, hvis du skal indberette for 

flere måneder, eller logge af, hvis du er færdig for denne gang. 

 

 
 



4. Det Nordiske Varenummer 
 
 Alle håndkøbslægemidler (pakninger) har et Nordisk Varenummer som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. 

Varenummeret er altid på seks cifre. Det er dette varenummer, som skal anvendes ved indberetning. 

Varenummeret kan ses på pakningen som "Vnr".  

 

Det er også muligt, at søge på håndkøbslægemidler (pakninger) på varenummer (Vnr), lægemiddel eller 

virksomt indholdsstof på Lægemiddelstyrelsens site: 

 

http://www.medicinpriser.dk/ 

 

Flere informationer om salg af håndkøbslægemidler findes på følgende sider: 

 

Her kan du se og hente en fuldstændig liste over tilladt håndkøbslægemidler: 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/LinkArchive.ashx?id=1BAE7865AD03497197D9B59C4564FCEC&lang=da 

 

Lægemiddelstyrelsens side om salg af håndkøbslægemidler: 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/salg-uden-for-apotek/ 

 

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/ 
 

  

http://www.medicinpriser.dk/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/LinkArchive.ashx?id=1BAE7865AD03497197D9B59C4564FCEC&lang=da
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/salg-uden-for-apotek/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/


 

OBS! 
Du kan rette i oplysningerne for den aktuelle måned frem til den 10. i den efterfølgende måned. 

 

 

 

5. SUPPORT 
Såfremt du har brug for hjælp, prøv da at klikke på Download brugerguide. 

 

 

 

 

Du er også velkommen til at kontakte Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistik: 

T: +45 3268 5125 

E: medicinreg@sundhedsdata.dk 

 

 

 


