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Ny plan for dataleverancer fra LPR3
Indberetningen til Landspatientregisteret – i den nye LPR3 model – har nu været i gang i 9 måneder, og Sundhedsdatastyrelsen modtager ca. 300.000 indberetninger fra regionerne om ugen.
Implementeringen af LPR3 er i fuld gang, men i maj måned mødte LPR3 en række tekniske udfordringer, der besværliggør regionernes arbejde med indberetning, og som får betydning for,
hvornår Sundhedsdatastyrelsen igen kan udarbejde faste monitoreringer af bl.a. kræftpakker og
udredningsretten. Derfor er der nu nedsat en ny midlertidig styregruppe, som skal følge løsningen indtil Landspatientregisteret er i stabil drift.

Plan for løsning af de tekniske udfordringer
Alle data kommer ind, og der er fremgang i forhold til svartider på indberetningssystemet og
administrationsmodulet, men der er fortsat en række fejl, der skal rettes.
Sundhedsdatastyrelsen og systemleverandøren DXC arbejder på at løse problemerne og har i
tæt samarbejde med regionerne iværksat en række tiltag for at sikre, at de tekniske problemer
bliver udbedret så hurtigt som muligt:




Taskforce bestående af teknikere fra regionerne og Sundhedsdatastyrelsen vurderer og
prioriterer problemerne.
Plan for løsning af de tekniske problemer er udarbejdet i samarbejde med leverandøren
og taskforce.
Fast fejlretning gennemføres hver 14. dag, så højt prioriterede fejl kan rettes løbende.

DXC estimerer at de tekniske udfordringer vil være løst i januar af 2020.

Tekniske udfordringer forsinker dataleverancer
Det var forventet, at der efter implementeringen af LPR3 vil være en overgangsfase, hvor datakompletheden og datakvaliteten vil være påvirket. Forventningen var, at dette med en indsats
hen over 2019 ville rette sig til et fornuftigt niveau og derefter udgøre et ensartet og validt datagrundlag, som kunne danne grundlag for de faste uddataleverancer fra Landspatientregisteret.
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Men de tekniske udfordringer har gjort det svært for regionerne at rette fejl i indberetningerne,
og konsekvensen er, at datakompletheden i LPR3 stadig er for lav til at give valide opgørelser.
Sundhedsdatastyrelsen kan derfor endnu ikke sige, hvornår det er muligt at levere komplette
data fra Landspatientregisteret for 2019 til regionerne, det kliniske kvalitetsdatabaser, forskere
og alle andre brugere af LPR-data. Men Sundhedsdatastyrelsen forventer senest at kunne levere
løbende monitoreringer og data igen i 2. kvartal 2020.
I samarbejde med regionerne og andre centrale aktører har Sundhedsdatastyrelsen revideret
uddataplanen, så den både følger op på den tekniske udvikling af leverancerne samt datakvalitet
og datakomplethed.
I den nye uddataplan arbejder Sundhedsdatastyrelsen med en ’teknisk færdiggørelse’, som ligger før offentliggørelsen. Den tekniske færdiggørelse er, når Sundhedsdatastyrelsen og regionerne efter en til to valideringsrunder bliver enige om, at en leverance er teknisk korrekt, fx at
opfyldelsen af udredningsretten er korrekt udledt fra data i LPR3. Det vil sige, at der er enighed
om, at der regnes rigtigt.
Offentliggørelse sker, når både den tekniske håndtering, datakvalitet og datakomplethed er på
et acceptabelt niveau. Styregruppen fastsætter objektive mål for, hvad de enkelte leverancer
skal leve op til i forhold til datakvalitet, datakomplethed, fejlmargen, kadence mv., før de kan
offentliggøres.
Arbejdet med at udvikle og validere dataleverancerne står dog ikke stille. Sundhedsdatastyrelsen producerer og sender løbende DRG-grupperet LPR-data, data til monitorering af diagnostiske kræftpakker og monitorering af udredningsretten til regionerne. Det er testdata, som ikke
indeholder indberetninger med fejl, men giver mulighed for at få en fornemmelse af datasættene og vurdere, om vi regner rigtigt.
Sundhedsdatastyrelsen følger udviklingen i datakvalitet nøje, og udgiver kvartalsvise datakvalitetsrapporter. Den seneste datakvalitetsrapport viser, at andelen af fejl på landsplan er ca. 9 %.
Der er store regionale forskelle i antallet af fejl, men også i forhold til hvilke fejl, der er mest
udbredt. Processen for datakvalitetsarbejdet drøftes løbende med regionerne på datakvalitetsworkshops og følgegruppemøder. Der vil også være en konkret dialog med hver enkelt region
om deres udfordringer, og hvordan de kan løses.

Ny midlertidig styregruppe
For at sikre et samlet billede af status for LPR3 – både de tekniske udfordringer, indberetningsproblemerne, datakvaliteten og -kompletheden samt udviklingen af uddataleverancerne – er
der nedsat en midlertidig LPR3 styregruppe, som mødtes første gang den 23. september 2019.
LPR3 styregruppen består af højtstående repræsentanter fra alle regionerne, Danske Regioner,
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Sundhed Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen og har mandat til
at:
 Prioritere udestående opgaver.
 Etablere midlertidige løsninger i forhold til indberetning til og afrapportering fra Landspatientregisteret.
 Godkende, hvornår datakvaliteten er god nok til, at data kan bruges til uddataleverancer.
 Etablere den permanente organisering af samarbejdet om LPR3.
Overgangen til det nye Landspatientregister kræver en kæmpe indsats fra indberetterne både i
klinikken, administrationen og it-afdelingen. Sundhedsdatastyrelsen vil gerne takke jer alle for
jeres store indsats, konstruktive tilgang til problemerne og vilje til at samarbejde om at finde en
løsning.

Med venlig hilsen
Lisbeth Nielsen
Direktør
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