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Forord 
”Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret” version 2.0  
erstatter version 1.3 (2020) fra november 2019 som den formelle  
beskrivelse af de gældende indberetningskrav og vejledning til  
indberetningen til Landspatientregisteret (LPR).  

Indholdet i denne vejledning i form af principper, definitioner, beskrivelser og regler mm. dækker LPR-ind-
beretningen fra alle parter i sundhedsvæsenet, der er forpligtet til at indberette til LPR.  

Der er en del ændringer i denne 2022-version, der først og fremmest samler op på tidligere trufne og imple-
menterede beslutninger. Det drejer sig ikke mindst om lempelser på indberetningskravene på kræftområ-
det. 

Der er desuden en række justeringer og forhåbentlig forbedring af den tekstuelle beskrivelse samt tilføjelse 
af enkelte nye tabeller og eksempler. Meget er foretaget på baggrund af indkomne kommentarer og dialog 
med regionerne.  

SDS takker for samarbejdet.  

 

Dette bilag til vejledningen indeholder en LOG over de væsentligste ændringer og justeringer i den nye  
version.  

Det videre arbejde med indberetningen og dokumentationen af indberetningen til LPR fortsætter i 2022 i 
driftsgovernance for LPR i Udvalg for Datakvalitet og Inberetning (UDI) og Arbejdsgruppe for Datakvalitet 
og Inberetning (ADI). 

Der er under denne governance i øjeblikket nedsat tre arbejdsgrupper, der kigger nærmere på ”nye ydel-
ser”, ”forløbsdannelse og referencer” samt ”maksimale ventetider” (arbejdstitler). Resultaterne af arbejdet i 
disse grupper vil blive publiceret på SDS’ hjemmeside, så snart nye beslutninger foreligger – og vil komme i 
den næste version af indberetningsvejledningen, der derfor kan imødeses måske allerede medio 2022. 
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Indberetningsvejledning til LPR  •  LOG til v. 2.1  •  juli 2022 

Version 2.1 erstatter v. 2.0 fra januar 2022. Der er en del ændringer som følge af de diskussioner og be-
slutninger, der har været siden sidst med regionerne og de private sygehuse. 

 

Generelt 
Der er i forbindelse med de konkrete ændringer generelt foretaget mindre justeringer af tekster nogle  
steder i vejledningen. 

__________________________ 
 

Konkrete ændringer i de enkelte kapitler og afsnit. 
De væsentligste punkter. Der er herudover nedenstående kun mindre tekstuelle justeringer uden betyd-
ningsændringer. 
 
DEN LOGISKE MODEL  (Kap. 2) 
Ny definition/beskrivelse af ”stedfortræder” 

 

FORLØB  (Kap. 4) 
Nye/justerede kræftpakkemarkører (pr. 1. april 2022) 

- Markører for kræftpakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 

Midlertidige COVID-koder slettet  

- frivillige start- og slutkode for ”ikke ventende, pga. egen COVID-19-infektion” dog foreløbigt bibe-
holdt 

 

DIAGNOSER  (Kap. 6)  
Nyt kort afsnit 6.3.6 om diagnoseregistrering ved ”Misdannelser og klinisk mistanke hos nyfødt barn” med 
henvisning til nyt afsnit 11.8.1.4 

 

PROCEDURER  (Kap. 7)  
Afs. 7.2 Obligatorisk indberetning af kontaktprocedurer: Ny kode tilføjet: BDDC  [proc.hoereapp]  ’Udleve-
ring af høreapparat’ 

- Trigger-procedure for resultatindberetning ’Udlevering af høreapparat’ (-> afs. 14.6) 

 

PSYKIATRI  (Kap. 8)  
Tabel og tekst med faglige forløbsbeskrivelser indsat under afs. 8.8.2 ’Ydelser til indlagte psykiatriske pati-
enter’. 

Der er flere mindre tekstjusteringer i dette kapitel. 

 

KRÆFTSYGDOMME  (Kap. 10) 
Tidligere meddelt ADI i mail: Fejlrettelse i gruppering / FL rettet; Grp. F opdelt ift. ’kræftsygdomme’ hhv. 
’andre forløb’: 

- tabeller s. 182 og s. 189 (v. 2.0) med tilhørende tekst 



 

 

GRAVIDITET, FØDSLER OG BARSEL  (Kap. 11) 
Nyt afsnit 11.8.1.4 om ”Misdannelser og klinisk mistanke hos nyfødt barn” 

 

RESULTATINDBERETNINGER  (Kap. 14) 
•  Afs. 14.5 ”Kirurgisk komplikationsregistrering”: 

Kravene til indberetning af ’Kirurgisk operationsoplysning’ i forbindelse med visse (mave-tarm) kirurgiske 
procedurer er (medio maj 2022) af SDS blevet ophævet med tilbagevirkning, idet en nærmere analyse har 
vist, at indberetningen ikke opfylder det oprindelige formål. 

En ny og bedre indberetning er under overvejelse. Vil blive diskuteret i relevante fora (primært ADI) 
 

•  Afs. 14.6: Ny resultatindberetning ”Udlevering af høreapparat” (officielt gældende fra 2022) 

- midlertidige valideringer, indtil den enkelte region indberetter 

 
________________________ 

 

Spørgsmål, kommentarer og forslag til indberetningsvejledningen kan sendes til:  
patientregistrering@sundhedsdata.dk 

 
________________________ 

 

Ændringer måske på vej … 

SDS har sammen med regionerne for tiden to arbejdsgrupper, der kigger særligt på områderne: 
• ”Nye ydelser” – alt dét (nye) mellem kontakterne – se kort om dette i afs. 7.5 
• ”Forløbsdannelse og referencer” – herunder ”samme sygdom” k. ”ny sygdom”, forløbslabels,  

forløb efter diagnostisk udredning, genetisk udredning og forløb startet i screeningsprogram mm. 
 
Dette vil givet munde ud i visse ændringer i vejledningen til en kommende version (3.0). 

En ny version vil blive aftalt, dannet og udsendt – formentlig til januar 2023 
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