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ændringslog
fra version 1.1 til 1.2

”Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3)” version 1.2 erstatter ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter” (seneste version er 2018) og tidligere version 1.1 som den formelle beskrivelse af indberetningskravene og vejledning til indberetning til det moderniserede landspatientregister
(LPR3).
Vejledning dækker i sine principper og regler mm. indberetning til LPR3 fra de parter i sundhedsvæsenet,
der er forpligtede til indberetning, som det gælder fra ibrugtagningen primo november måned 2018.
Version 1.2 baserer sig på version 1.1 (okt. 2017) og er justeret efter diskussion og kommentering i Koordinationsgruppen og Følgegruppen samt efterfølgende godkendt i styregruppen for LPR3.
Justeringerne omfatter:
•

Endelige beskrivelser af de lovbestemte resultatindberetninger for:
o

indberetning af oplysninger om indsatte og fjernede implantater (afs. 14.4)

o

indberetning af oplysninger vedrørende beslutning om anvendelse af visse tvangsforanstaltninger over for varigt inhabile somatiske patienter (afs. 14.5)

•

Mulighed for at indberette patologisk korrigeret TNM-stadieangivelse (pTNM) ud over den obligatoriske kliniske TNM (cTNM)

•

Definitioner er gennemgået og koordineret til NBS-begrebsarbejdet. Definitionerne findes i de enkelte kapitler, hvor de primært er relevante. Samlede lister over de anvendte definitioner kan findes
i bilagene

•

Retsligt vilkår (eksisterende koder) startkode AVRA7 og slutkode AVRB7 vedr. dom til behandling
på psykiatrisk afdeling under tilsyn tilføjet tabel i afs. 8.5.9.1

•

ALFC9 ’specialiseringsniveau uoplyst’ tilføjet kodeliste: [admin.specialeniv].
Denne værdi kan anvendes for intraregionale patienter. ”Uoplyst” må ikke anvendes for patientkontakter med patient fra anden region

•

Stikordsregister tilføjet

Der er derudover, som følge af indkomne kommentarer og spørgsmål, foretaget en række mindre justeringer og især opstramninger og enkelte steder udbygning af den tekstuelle vejledning.
Indberetningsvejledningen vil være et dynamisk dokument i drift, dvs. ligesom ”Fællesindholdet” har været
det med primært årlige opdateringer efter behov og aftale i LPR3 driftsgovernance.
Indberetningsvejledningen indgår i den samlede indberetningsdokumentation for indberetning til LPR3, der
kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Dette omfatter en række tekniske orienterede bilag
med regler, kodelister, resultatindberetningspecifikationer, defintioner mm.
Sundhedsdatastyrelsen vil fortsætte dialogen med regionerne, RKKP, privathospitalerne og de kliniske
specialer om mulighederne for LPR-baseret dataindsamling til kliniske databaser med henblik på at understøtte og sikre rationel datafødsel, datafangst og dataanvendelse af sundhedsdata fra og til de kliniske enheder og miljøer.

Sundhedsdatastyrelsen, juni 2018

afdelingschef Karen Marie Lyng

Kommentarer til denne version kan sendes til: patientregistrering@sundhedsdata.dk

