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11. maj 2023 

 

 
 

Beskrivelse af datamart vedrørende monitore-
ring af udredningsretten pba. LPR3 

I det følgende beskrives indholdet af datamart vedrørende monitorering af udredningsretten 

pba. LPR3.  

 

Records (forløbsmarkører) 

Datamarten er struktureret efter forløbsmarkører, dvs. en record=en forløbsmarkør. 

 

Datamarten er afgrænset ved kun at indeholde forløbsmarkører fra: 

 

 forløbselementer, hvor ansvarlig enhed er ejet af en region (ud fra SOR-institutionsejer)  

eller hvor mindst én af følgende betingelser er opfyldt: 

• markørens forløbselement er en del af et helbredsforløb, som indeholder mindst et for-

løbselement, hvis ansvarlige enhed er ejet af en region (ud fra SOR-institutionsejer). 

• markørens forløbselement har mindst én kontakt, som har mindst én betalingsoplys-

ning, som viser, at kontakten er betalt af bopælsregion (betaler har et af følgende ud-

fald: 'ALFB01', 'ALFB02', 'ALFB03', 'ALFB04', 'ALFB05'). 

• på markørens forløbselement er angivet, at der er tale om ”udvidet frit sygehusvalg” 

eller ”offentligt udbud/samarbejdsaftale” (et af følgende udfald for FritValg: ’ALDB02’, 

ALDB03’). 

 forløbselementer, som ikke er en del af helbredsforløb, som har forløbselementer med 

henvisningsmåde ”Overført fra LPR2” (’ALDA99’). 

 forløbselementer, hvor mindst én af følgende forløbsmarkører er indberettet på helbreds-

forløbet: 

• AFV01A1 henvist til udredning 

• AFV01A1A henvist til udredning, maksimale ventetider 

• AFX01A* Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi 

• AFX01C Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehus-

regi 
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(OBS: Datamarten vil således indeholde oplysninger om flere sygdomsforløb og udredningsfor-

løb end dem, der inkluderes i monitoreringens indikatoropgørelser. Det gælder bl.a. udrednings-

forløb, hvor der mangler en forløbsmarkør for henvist til udredning eller for endeligt udredt. Det 

gælder ligeledes påbegyndte udredningsforløb, der afbrydes, og ikke senere genoptages.) 

 

Efter denne afgrænsning er foretaget inkluderes fra de resterende forløbselementer alle indbe-

rettede forløbsmarkører, der potentielt kan indgå i monitoreringens indikatorer (se Bilag 1), i 

datamarten.  

 

Derudover indgår forløbsmarkørerne ’AFV01B udredning start’ og ’AFV01F behandling start’ 

også i datamarten, selvom de ikke anvendes i indikatoropgørelserne. Disse anvendes til valide-

ringsformål og regionernes kvalitetssikring af inddata. 

 

Variable 

Datamarten indeholder både afledte/beregnede variable og variable, der er hentet direkte fra 

LPR3. Der henvises til LPR3 Indberetningsvejledning (version 1.3), som indeholder værdisæt for 

de variable, der indgår i LPR3. 

 

Der henvises desuden til førnævnte ”Indikatorbeskrivelser - monitorering af udredningsretten, 

version 1.0”. 

 
 

 
Tabel 1 Variabelbeskrivelse 
 
 

SYGDOMSFORLOB_ID Unikt sygdomsforløbsID (tildelt af SDS) 

OBJEKTID_FORLOBSELE-

MENT 

ObjektID for det forløbselement, som forløbsmarkøren er en del af. Indberettet via 

LPR3. 

OBJEKTID_FORLOBSMARKOR ObjektID for forløbsmarkøren. Indberettet via LPR3. 

PK Primærnøgle for datamart (dvs. unik for hver observation/række) 

F_ID Unikt udredningsforløbsID (tildelt af SDS).  

Alle forløbsmarkører i bilag 1 (ekskl. ’AFV01F behandling start’) tildeles udrednings-

forløbsID (variablen F_ID) for det udredningsforløb, hvis tidsperiode de ligger i (inkl. 

start- og slutdato for udredningsforløbet). Udredningsforløb omfatter i denne sam-

menhæng også uafsluttede udredningsforløb, som er afbrudt ved én af forløbsmar-

kørerne ’AFV01X1 henvisningsperiode afsluttet, klinisk begrundelse’ eller ’AFV01X2 

henvisningsperiode afsluttet, patientens ønske’. Forløbsmarkører, som ikke ligger i 

et udredningsforløbs (afbrudt eller afsluttet) tidsperiode, tildeles værdien ’missing’. 

 

CPR Patientens CPR-nummer 

C_SGHREGION Sygehusregion ud fra SOR-kode på det forløbselement, forløbsmarkøren er indbe-

rettet på 
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ANSVARLIG_ENHED_FORLOB SOR-kode på ansvarlig enhed på det  forløbselement, forløbsmarkøren er indberet-

tet på 

FORLOBSLABEL Forløbslabel på det forløbselement, forløbsmarkøren er indberettet på  

C_ADIAG Aktionsdiagnose for udredningsforløb.  

1. Aktionsdiagnosen hentes fra den kontakt med den mindste absolutte datoaf-

stand mellem forløbsmarkør, der angiver, at udredningsforløbet er afsluttet 

(’endeligt udredt’), og sluttidspunkt for kontakten.  

2. Hvis kriterie 1) giver mere end én kontakt og kontakterne har forskellig dato 

vælges kontakten fra før forløbsmarkørdatoen. 

3. Hvis kriterie 2) giver mere end én kontakt og kontakterne har samme dato 

vælges kontakt med det seneste sluttidspunkt. 

4. Hvis kriterie 3) giver mere end én kontakt vælges den kontakt med det seneste 

starttidspunkt.  

5. Hvis kriterie 4) giver mere end én kontakt (i tilfælde af at der er registreret pa-

rallelle kontakter) vælges den kontakt med det mindste ObjektID.  

 

C_ADIAG_KONTAKT ObjektID for kontakt, hvorfra udredningsforløbets aktionsdiagnose hentes 

Speciale_ansvarlig_en-

hed_kontakt 

Speciale for udredningsforløb: 

Hovedspeciale på C_ADIAG_KONTAKT 

 

ANSVARLIG_ENHED_KON-

TAKT 

SOR-kode på ansvarlig enhed på den kontakt, hvorfra udredningsforløbets aktions-

diagnose hentes 

FORLOBSMARKOR SKS-kode for forløbsmarkøren 

FORLOBSMARKOR_DATO Dato for forløbsmarkør 

MRK_C Markør for om udredningsforløbet indgår i SST’s monitorering af udredning på hjer-

teområdet (defineres ud fra C_ADIAG). 

1=indgår i monitoreringen 

0=indgår ikke i monitoreringen 

H Angiver udredningstid i kalenderdage 

MRK_ST_H Markør for om udredningstiden er inden for fristen på 30 dage.  

1 = inden for 30 dage 

0 = over 30 dage 

MRK_H  Markør for om forløbsmarkøren indgår i den direkte beregning af indikator H. Øv-

rige forløbsmarkører tildeles værdien ’missing’ på denne variabel.  

MRK_ST_L Markør for om udredningsretten er overholdt 

1 = overholdt 

0 = ikke overholdt 

MRK_ST_N 

 

Markør for årsag til at udredningsretten er overholdt/ikke overholdt 

1 = overholdt, udredning inden for 30 dage 

 

MRK_ST_N kan desuden antage følgende værdier ved udredningstid over 30 dage:  

 

2=overholdt, faglige årsager, plan udleveret inden for 30 dage 

3=overholdt, afslag på tilbud, plan udleveret inden for 30 dage 

4=overholdt, ønske om senere udredning, plan udleveret inden for 30 dage 
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5=ikke overholdt, manglende kapacitet, plan udleveret inden for 30 dage 

6=ikke overholdt, andre årsager, plan udleveret inden for 30 dage 

7=ikke overholdt, udredningsplan udleveret efter 30 dage 

8=ikke overholdt, ingen udredningsplan udleveret 

MRK_L_N  Markør for om forløbsmarkøren indgår i den direkte beregning af indikator L og N. 

Øvrige forløbsmarkører tildeles værdien ’missing’ på denne variabel.  

C_BOREGION_F Bopælsregion (1081, 1082, 1083, 1084, 1085) for det udredningsforløb, som for-

løbsmarkøren er en del (se ”Indikatorbeskrivelser - monitorering af udredningsret-

ten, version 1.0”). Kun forløbsmarkører, der indgår i den direkte beregning af en in-

dikator tildeles en bopælsregion. Øvrige forløbsmarkører tildeles værdien ’missing’ 

på denne variabel. 

C_BOREGION Bopælsregion (1081, 1082, 1083, 1084, 1085) for det forløbselement forløbsmarkø-

ren er indberettet på. 

PSYKIATRI Markør for om det udredningsforløb, som forløbsmarkøren er en del af, indgår i 

monitorering af udredningsretten i psykiatrien (se ”Indikatorbeskrivelser - monito-

rering af udredningsretten, version 1.0”) 

1 = indgår i beregningen 

0 = indgår ikke i beregningen 

Kun forløbsmarkører, der indgår i den direkte beregning af en indikator, tildeles 0 

eller 1. Øvrige forløbsmarkører tildeles værdien ’missing’ på denne variabel. 

ALDER Patientens alder (år) på dato for den forløbsmarkør for henvist til udredning, der 

markerer starten af udredningsforløbet. Kun forløbsmarkører hvor MRK_H antager 

værdien 0 eller 1, tildeles en aldersværdi. Øvrige forløbsmarkører tildeles værdien 

’missing’ på denne variabel. 

OPGPER Angivelse af hvilken opgørelsesperiode (kvartal) udredningsforløbet tilskrives. For-

løbsmarkøren for ’endeligt udredt’ AFX01A* eller AFX01C styrer periodiseringen.  

OPGMAANED Angivelse af hvilken opgørelsesperiode (måned) udredningsforløbet tilskrives. For-

løbsmarkøren for ’endeligt udredt’ AFX01A* eller AFX01C styrer periodiseringen. 
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Bilag 1 

Forløbsmarkører for henvist til udredning: 

• AFV01A1 henvist til udredning 

• AFV01A1A henvist til udredning, maksimale ventetider 

• AFA01A henvist til diagnostisk pakkeforløb 

• AFD01A henvist til pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 

• AFB??A henvist til kræftpakkeforløb start 

 

Forløbsmarkører for start af udredning: 

• AFV01B udredning start 

 

Forløbsmarkører for endelig udredning: 

• AFX01A* Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi 

• AFX01C Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehus-

regi 

 

Forløbsmarkører for udredningsplan udarbejdet: 

• AFX01D1* Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager 

• AFX01D2 Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i an-

den enhed 

• AFX01D3 Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning på et senere 

tidspunkt end tilbudt 

• AFX01D4 Udredningsplan udarbejdet pga. manglende kapacitet   

• AFX01D9 Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager   

 

Forløbsmarkører for afbrydelse af udredningsforløb:  

• AFV01X1 henvisningsperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

• AFV01X2 henvisningsperiode afsluttet, patientens ønske 

• AFV01X4 venteperiode afsluttet pga. COVID-19 

 

Forløbsmarkører for ændring af udredningsforløbs startdato grundet forudgående pakkefor-

løb for kræft: 

• AFA01X2 diagnostisk pakkeforløb slut, patientens ønske   

• AFA01X9 diagnostisk pakkeforløb slut, anden årsag   

• AFD01X2 metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, patientens ønske 

• AFD01X9 metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, anden årsag 

• AFD01D metastaser uden organspecifik kræfttype: sekundær udredning start, første 

fremmøde 

• AFB??C* beslutning vedrørende initial behandling 

• AFB??X2 pakkeforløb slut, patientens ønske 

• AFB??X9 pakkeforløb slut, anden årsag 
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Forløbsmarkør for start af behandling 

• AFV01F behandling start 

 


