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28. marts 2019  
 

Til Sundhedsdatastyrelsens samarbejdsparter 

LPR3 nu i drift med løbende indberetninger 

Den omfattende modernisering af Landspatientregisteret er kommet et stort skridt videre.  

I februar-marts gennemførte landets fem regioner i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen 

en vellykket overgang til LPR3. Alle regionale sygehusenheder er nu i drift med løbende/dag-

lige indberetninger. Flere private aktører er også påbegyndt indberetning til LPR3 - herunder 

en af de største private aktører, Aleris-Hamlet. 

Foreløbige analyser af indberetningerne viser, at der er udfordringer med hensyn til datakom-

pletheden. I en opstartsfase er det forventeligt set i forhold til registrets kompleksitet og ind-

beretternes forskellige forudsætninger. Men i løbet af den meget korte periode, det nye regi-

ster har været i drift, har der allerede været væsentlige fremskridt i forhold til at identificere 

og udbedre fejl og mangler i indberetningerne.  

Implementeringen af LPR3 indebærer en omfattende omlægning af registeret, hvor data er 

struktureret datamæssigt anderledes og der er nye informationer, som giver nye muligheder i 

dataanvendelsen. Det medfører derfor et større udviklingsarbejde i den kommende tid, hvor vi 

skal omlægge opgørelser og udvikle nye dataleverancer.  

Omlægningen af dataleverancerne baseret på LPR3 sker ud fra en prioriteret tilgang, hvor der 

indledes med de dataleverancer, som anvendes i regionerne og i staten til opfølgning på for 

eksempel udredning og kræftmonitorering. 

Til at bidrage med prioriteringen af uddataleverancer er der nedsat en referencegruppe for 

LPR3 uddataleverancer med repræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, RKKP, KL, Sund-

hed Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen. 

På referencegruppens 2. møde den 11. marts 2019 blev planen for de faste leverancer drøftet. 

Konklusionen blev, at en DRG-leverance baseret på LPR3, der dannes uden om den nationale 

datamodel som Sundhedsdatastyrelsen omtalte på mødet, efter ønske fra referencegruppen 

kommer til at indgå i planen. Referencegruppen tog i øvrigt SDS’ udkast til plan for de faste le-

verancer til efterretning. Det blev aftalt et nyt møde, som er fastlagt til den 9. april 2019. Forin-

den mødet vil en opdateret plan blive fremsendt. 

Det er vores målsætning, at der inden sommerferien leveres de første individbaserede DRG da-

tasæt til regionerne. Sidst i marts lægger Sundhedsdatastyrelsen DRG-testdata for 2019 ud på 

de regionale SFTP-servere. Testdata vil alene kunne anvendes til at forberede indlæsning i lokale 
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systemer og kan ikke anvendes til at vurdere indholdet i data. Efterfølgende vil der ske en ind-

holdsmæssig validering af data i regi af referencegruppen. Det vil i umiddelbar forlængelse heraf 

være muligt at foretage de første beregninger af DRG baserede opgørelser.  

Arbejdet med udvikling af datagrundlaget i LPR3, som danner grundlag for de kommende udda-

taleverancer, går kort sagt planmæssigt.  

Med venlig hilsen 

 
Lisbeth Nielsen 
Direktør 
 


