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Status for overgangen til nyt LPR
Indberetningen til Landspatientregistret - i den nye LPR3 model - har nu været i drift i fem måneder, og også de private aktører er i gang med indberetningen. Sundhedsdatastyrelsen modtager indberetninger, der svarer til det forventede niveau fra regionerne, og flere private aktører
indberetter end i det tidligere LPR. Det tegner dermed til, at vi med det nye landspatientregister
får et mere komplet billede af behandlingen på danske sygehuse og klinikker.
Siden slutningen af maj måned har LPR-løsningen desværre mødt tekniske udfordringer, som
bl.a. giver lange svartider på indberetningerne. Det såkaldte administrationsmodul, hvor der
bl.a. kan hentes oversigter over indberetningsfejl, er også ramt af driftsproblemer, der er taget
til, siden LPR3 gik i drift, og i perioder reelt har gjort det umuligt at bruge. Sundhedsdatastyrelsen
og vores leverandør, DXC, arbejder ihærdigt på at finde løsninger, så der kan etableres stabil
drift med acceptabel performance. I løbet af det seneste døgn er der blevet foretaget opdateringer af både indberetningssystemet og administrationsmodulet, og det ser ud til, at dette har
haft en positiv effekt på administrationsmodulet, som nu igen er tilgængeligt. Yderligere er der
nedsat en taskforce med deltagelse fra regionerne og Sundhedsdatastyrelsen, som mødes
ugentligt og vurderer og prioriterer de problemer, der er med driften. Efter sommerferien vil
Sundhedsdatastyrelsen præsentere en plan for de kommende aktiviteter baseret på de planlagte fejlrettelser, der udestår ud over de aktuelle driftsproblemer.
Sundhedsdatastyrelsen følger nøje indberetningerne og udarbejder analyser af datakvaliteten.
De viser, at der stadig er udfordringer med hensyn til datakompletheden. Det skyldes især udfordringer med fejlbehæftede kontakter– der kommer simpelthen ikke nok validerede data igennem til LPR. Analyserne viser også, at datakvaliteten på nogle områder er lavere end forventet.
Der er bl.a. en væsentlig del af de kontakter, der indberettes, som ikke har en aktionsdiagnose.
Problemerne med administrationsmodulet og fejllisterne har reelt gjort det umuligt for sygehusene at rette op på allerede indberettede kontakter med fejl.
Sundhedsdatastyrelsen udsender i dag den næste rapport, hvor datakvaliteten er belyst. Der er
planlagt en workshop med regionerne om fejl og fejlretning d. 21. august 2019 (invitation udsendes særskilt til de regionale medlemmer af opfølgningsgruppen for LPR3). Formålet er at få
en fælles vurdering af problemerne og en fælles strategi for fejlretningsaktiviteterne.
Nogle af udfordringerne med indberetninger har direkte betydning for uddatasiden, mens andre
ikke har – dette afhænger af hvilke uddataleverancer, man kigger på. Dog er vurderingen på
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nuværende tidspunkt, at validiteten af data generelt endnu ikke er tilfredsstillende nok til, at
data bør anvendes til konkrete forsknings- og styringsmæssige formål.
På trods af disse udfordringer arbejder Sundhedsdatastyrelsen med at gennemføre det omfattende udviklingsarbejde på uddatasiden, som den ændrede datastruktur kræver. Arbejdet følger
den uddataplan, som Sundhedsdatastyrelsen har besluttet sammen med Referencegruppen for
LPR3-uddataleverancer, som har repræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, RKKP, KL,
Sundhed Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.
I slutningen af juni har regionerne som planlagt modtaget det DRG-grupperede LPR, grunddata
til brug for monitorering af udredningsretten og kræftpakkerne til validering af beregningerne.
Efter sommerferien vil der blive afholdt workshops, hvor håndteringen af uddata til brug for
disse leverancer vil blive drøftet. Der vil ligeledes blive gennemført datakvalitetsanalyser, der er
målrettet de mest kritiske uddataleverancer mhp. bedre at kunne vurdere validiteten af dataleverancerne. Det er derfor for tidligt at vurdere, hvor stor risikoen er for at indberetningsproblemerne forsinker de planlagte leverancer af monitoreringer mv.
Sundhedsdatastyrelsens primære fokus for arbejdet med LPR3 er henover sommeren at sikre
stabil og korrekt drift på indberetningssiden. Arbejdet med udvikling af uddataleverancerne fortsætter sideløbende.
God sommer!
Med venlig hilsen
Lisbeth Nielsen
Direktør
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