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� Fertilitetsdatabasen indeholder primært individoplysninger om fødte i de enkelte år 
med henvisninger til deres forældre. 

� Kilderne er det Medicinske fødselsregister (MFR), vores egne befolkningsdata om fx 
børn født i udlandet af danske forældre samt data om adopterede.

� Databasen blev dannet i 1992 og har data fra 1960 til 2010. 

� Der har tidligere været publiceret en temabog (1993) og efterretning (1997) men ingen 
faste udgivelser. 

� Oplysninger fra databasen bruges til detaljering af beskrivelser af befolkningen, 
ligesom den fremover vil være et redskab til at videreudvikle 
befolkningsfremskrivninger. 

� Vi udfører gerne analyser på data, og selve databasen er tilgængelig via 
forskningsservice.

Fertilitetsdatabasen
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� Databasen er opbygget for at give en enkel måde at tilgå data om fertilitet, men uden 
at miste muligheden for at gå i detaljer.

� Databasen indeholder bl.a. oplysninger om, antallet af børn pr. indbygger, 
rækkefølgen af børnene, afstand mellem børnene, antal fødsler og fødte både  for 
levende- og dødfødte.

� I forbindelse med databasen kan findes oplysninger om fx graviditets- og 
fødselsforløb, oplysninger om kvindens sundhedsforhold som fx BMI, cigaretforbrug, 
mv. , barnets størrelse og tidligere aborter, spontane såvel som provokerede. 

� Databasen giver også store muligheder for at undersøge fertiliteten, set i 
sammenhæng med fx socioøkonomiske forhold, sundhedsoplysninger, uddannelse, 
familietyper og alle andre individdata man finder relevant. 

Enkel måde at tilgå fertilitetsdata
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� Gennemsnitlig demografisk paritet:

� Indvandrere fra ikke-vestlige lande, kvinder og mænd: 2,1

� Dansk oprindelse, kvinder 1,8 - mænd 1,7

� Gennemsnitlig alder ved første barn:

� Indvandrere fra ikke-vestlige lande, kvinder 25,3 - mænd 29,3

� Dansk oprindelse, kvinder 26,5 - mænd 29,2

Fertilitet og herkomst for personer født i 1960-64
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Gennemsnitlig alder for kvinden ved første barn
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Antallet af børn af kvinder, der er født i 1960-64
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Gennemsnitligt antal år mellem kvindens 1. og 2. barn fordelt 
på moderens alder ved første barn
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Gennemsnitlig demografisk paritet for personer født i 1960-
1964 opdelt på køn og uddannelse
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