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1. Velkomst og præsentationsrunde 

RKKP databaseområde Navn Database 

3 Berit Schiøttz-Christensen Dansk Rygdatabase 

3 Charlotte Brix Andersson Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler  

1 Christian Juhl Terkelsen Dansk Register for Akut Koronart 
Syndrom (DanAKS) 

2 Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database 
(DPCD) 

2 Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) 

1 Jens Lauritsen Dansk Traumeregister 

1 Lis Bjerregaard Riahi Dansk Tværfagligt Register for 
Hoftenære Lårbensbrud 

3 Lone Baandrup  Den Nationale Skizofrenidatabase 

2 Michael Borre Dansk Prostata Cancer Database 
(DaProCadata), DMCG.dk 

2 Morten Rasmussen Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase 

Sekretariatsfunktion 
/tovholder, RKKP's 

Videncenter 

Lasse Nørgaard 
Jesper Kjær Hansen 
Anne-Kirstine Dyrvig 

Afdelingsleder 
Chefkonsulent, LPR3 projektleder 
Epidemiolog, projektgruppemedlem 



LPR3 - Hvornår?  

 Landspatientregister version 3 (LPR3) er nu gået i drift i hele landet.  

 Sundhedsdatastyrelsen (SDS) informerer om overgangen her: 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_i_hele_dk_07032

019  

 De fleste regioner har offentliggjort lokal status for overgang til LPR3 på 

deres intranet.  

 I RKKP's Videncenter informerer vi løbende om status på hjemmesiden  

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/drift-og-udvikling/diverse-projekter-og-

rapporter/implementering-af-lpr3-i-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/ 
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2. Status og opfølgning 

 a. Databasernes specifikke behov for LPR-registrering 

• Kendte problemer løst ved SKS-opdatering 15/3 

• Uddybende information: https://www.rkkp.dk/om-rkkp/drift-og-

udvikling/diverse-projekter-og-rapporter/implementering-af-

lpr3-i-de-kliniske-kvalitetsdatabaser/databasernes-specifikke-

behov-for-lpr-registrering/  
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Databaser som benytter 

tillægskodning  

eller som er berørt af 

manglende indeksering 

Database 

Manglende 

indeksering af 

kode 

Benytter  

tillægskodning 

ADHD Databasen Ja Ja 

Akutte hospitalskontakter Ja Nej 

Dansk Depressionsdatabase Ja Ja 

Dansk Føtalmedicinsk Database Nej Ja 

Dansk Hernie Database, inguinal Nej Ja 

Dansk Hernie Database, ventral Nej Ja 

Dansk Hjerteregister Nej Ja 

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Ja Ja 

Dansk Intensiv Database Ja Ja 

Dansk Kolorektal Cancer Database Nej Ja 

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ja Ja 

Dansk Kvalitetsdatabase for nyfødte Ja Ja 

Dansk Lungecancer Register Nej Ja 

Dansk Neuroonkologisk Register Nej Ja 

Dansk Pancreas Cancer Database Nej Ja 

Dansk Prostata Cancer Database Nej Ja 

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Ja Ja 

Dansk Renal Cancer Database Nej Ja 

Dansk TarmkræftscreeningsDatabase Nej Ja 

Dansk Traumeregister Nej Ja 

Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud Ja Ja 

Database for Atrieflimren Nej Ja 

Databasen for Astma i Danmark Ja Ja 

Den nationale Skizofrenidatabase Ja Ja 

DOF Dansk Hoftealloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase) Nej Ja 

DOF Dansk Knæalloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase) Nej Ja 

DOF Dansk Korsbåndsregister (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase) Nej Ja 

DOF Dansk Skulderalloplastik Register (Dansk Ortopædisk Fællesdatabase) Nej Ja 

Landsdækkende Database for Geriatri Nej Ja 

Landsregistret Karbase Nej Ja 

National Database for Søvnapnø Ja Ja 

Organdonation Nej Ja 

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase Nej Ja 

Antal berørte databaser 12 32 



2. Status og opfølgning - b. LPR3 dataleverancer 

• Ifølge udkast til tidsplan fra SDS kan RKKP modtage første foreløbige 

LPR3-leverance i juni og første LPR3-leverance i fast format i starten 

af august 2019.  

• Herefter skal datamanager i RKKP’s Videncenter omlægge 

databasens programmering til det nye LPR-format.  

• Vi arbejder i øjeblikket på en detaljeret plan for omlægning af 

databasernes program- 

mering og forventer  

at planen er klar i  

slutningen af maj.  

 



2. Status og opfølgning – b. LPR3 dataleverancer 

 RKKP’s fortolkning 
• Fase 1, uge 23 (3/6) – dialog og afklaring af indhold, format og struktur på leverancer. På 

den tekniske side er vi startet op med dialog 

• Fase 2, uge 26 (24/6) – første udsendelse af data i foreløbigt format. Forhåbentlig input til 

undervisning, udarbejdelse af fælles værktøjer og fælles løsninger, inklusive DNKK 

• Fase 3, uge 32 (5/8) – første leverance i aftalt format. Det forventes at vi har "alle data i 

hus". Fuld omlægning kan påbegyndes. 

• Fase 4, uge 41 (7/10) – Godkendelse/igangsættelse af faste leverancer. Fase 4 er som 

standard sat 2 måneder efter fase 3, men kan fremrykkes, hvis leverancen fra fase 3 kan 

godkendes før. 

 Godkendelse af uddataplan på møde 9/4-2019 

 Detaljeret plan for implementering klar i slutningen af maj 

 



2. Status og opfølgning – c. skelnen mellem 

ambulant/indlagt kontakt 

 I LPR3 afskaffes indlæggelse som ”inddata” fænomen og 

bliver et ”uddata” fænomen (med andre ord: en udfordring 

for dem, der skal anvende LPR3 data!)  

 I LPR 2 skal en sygehuskontakt (en patients fysiske 

fremmøde) indberettes som en indlæggelse - i LPR3 skal 

der blot indberettes ”fysisk fremmøde”, uanset karakteren af 

fremmødet.    

 Kilde: Afrapportering fra teknikergruppe om opgørelse af 

indlæggelsesforløb baseret på Landspatientregistret, SDS, 

nov. 2017 

 



2. Status og opfølgning – c. skelnen mellem 

ambulant/indlagt kontakt 

1. Udgør den manglende skelnen mellem ambulante og indlagte 

patienter et problem for databaserne? 

2. Hvilke databaser skelner mellem ambulante/indlagte patienter? 

3. Er der fortsat behov for at skelne i databaserne efter overgang til 

LPR3? 

4. Metodisk input til en eller flere analytiske definitioner af 

ambulante vs. indlagte patienter. 

5. Men…. 

6. Teknikergruppen under SDS har arbejdet med en algoritme til 

definition og dannelse af indlæggelsesforløb baseret på LPR 

 



2. Status og opfølgning – c. skelnen mellem 

ambulant/indlagt kontakt 

 Definition v/teknikergruppe under SDS 

 



2. Status og opfølgning – c. skelnen mellem 

ambulant/indlagt kontakt 

 Kobling af kontakter til forløb v/teknikergruppe under SDS  



2. Status og opfølgning – c. skelnen mellem 

ambulant/indlagt kontakt 

 



2. Status og opfølgning – c. skelnen mellem 

ambulant/indlagt kontakt 

 Definition v/teknikergruppe under SDS 

 



Hvad er nyt i LPR3 - Begrebsmodel 

 

 

 

 

 

 

  

  



3. Nye ting i LPR3 – eksempler vedr. bl.a. forløbslabels, 

forløbsmarkører og resultatindberetning 

Opslag af administrative koder 

i SKS Browser: http://medinfo.dk/sks/brows.php  

http://medinfo.dk/sks/brows.php
http://medinfo.dk/sks/brows.php


Hvad er nyt i LPR3 - Forløbselement 

 Forløb - Forløbselement. Mulighed for at benytte forløbselementet ved 

indberetning, kun et krav for udvalgte sygdomsområder ved opstart. 

 
• Eksempel på kræftforløb delt på to afdelinger 

 



Hvad er nyt i LPR3 - Forløbselement 

 



Hvad er nyt i LPR3 - Resultatindberetning 

 Resultatindberetning er en ny og mere struktureret måde at indberette resultater 

til LPR3 på.  

 Resultatindberetninger kan sættes op, så de automatisk bliver trigget, hvis man 

taster en bestemt diagnose, procedure, kontakt eller kontaktårsag 

 Resultatindberetning for kræftsygdomme, fødsler, aborter, skader, neonatal 

hørescreening 

 Læs mere i LPR3 indberetningsvejledning, kapitel 11 
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Hvad er nyt i LPR3 - Resultatindberetning 

 

Nyt kapitel i SKS: R* 



Resultatindberetning (RI):  

Eksempel, RI for barnets fødselskontakt 

 Fødselsvægt:  

• SKS-kode RDA39 "Res.type: fødselsvægt (heltal: g)" sammen med værdien 3250 (eksempel) + tidspunkt 

 Gestationsalder 

• SKS-kode RDA20 "Res.type: gestationsalder [res.gestald]"  

• sammen med SKS-kode RGA????, f.eks.  

• SKS-kode RGAA3303 "33 graviditetsuger + 3 dage" + tidspunkt 

 Reference: LPR3 indberetningsvejledning, pp. 174—175  

Eksempel: RI fødselsoplysninger 

barn, Region Midt 
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Resultatindberetning (RI):  

Eksempel, RI for barnets fødselskontakt (koder) 

 Fødselsvægt:  

• SKS-kode RDA39 "Res.type: fødselsvægt (heltal: g)" sammen med værdien 3250 (eksempel) + tidspunkt 

 

 

 

 

 Gestationsalder 

• SKS-kode RDA20 "Res.type: gestationsalder [res.gestald]"  

• sammen med SKS-kode RGA????, f.eks.  

• SKS-kode RGAA3303 "33 graviditetsuger + 3 dage" 



4. Orienteringsmail til berørte databaser:  

Følgegruppens input 

 Konsekvens ifm. indførsel af LPR3 

• Ingen: Umiddelbart ingen konsekvens for databasen 

• Begrænset påvirket: Kun afrapportering af 

dækningsgrad/overensstemmelsesgrad og evt. supplerende opgørelser bliver 

påvirket 

• Delvist driftstop: Afrapportering af dækningsgrad/overensstemmelsesgrad 

og en eller flere indikatorer bliver påvirket 

• Driftstop: Databasen vil ikke kunne levere opdateret afrapportering: Ingen 

indikatorer kan opgøres 

• ? Usikkert/kan ikke vurderes med den 

nuværende information, i hvor  

høj grad, databasen bliver påvirket 

Konsekvens Hovedtotal

? 4

Begrænset påvirket 20

Delvist driftstop 4

Driftstop 32

Ingen 17

Hovedtotal 77



Konsekvens Hovedtotal

? 4

Begrænset påvirket 20

Delvist driftstop 4

Driftstop 32

Ingen 17

Hovedtotal 77

4. Orienteringsmail til berørte databaser:  

Følgegruppens input 

 Kommunikationsoversigt 

 28/3: Udsendelse af Orientering til databaseformænd for berørte 

databaser: Oplysning om konsekvens af indførsel af LPR3 for den 

pågældende database 

 29/3: Udsendelse af ordinært nyhedsbrev til databaserne 
• Oplysning om leveranceudfald for nogle databaser,  

• Oplysning om arbejde med detailplanlægning af LPR3-implementering 

• Resumé af møde i LPR3-følgegruppen 26/3 (henvisning til hjemmeside) 

 29/3: Orientering til de regionale  

kontaktpersoner: Oplysning om  

konsekvens af indførsel af LPR3, 

herunder udfald i KKA-leverancer 



5. Bordet rundt 

 Opmærksomhedspunkter fra styregrupper og klinikken 

af relevans for implementering af LPR3 i RKKP-

databaserne: 

• Hvad bør følgegruppen, RKKP og Videncenter være 

opmærksom på ift. LPR3-implementering  

• Formål: afdække blinde vinkler 



6. Input til orientering af de faglige styregrupper 

 Disposition: 

• LPR-indberetning til databaserne sikret med opdatering 15/3 

• Oplysning om leveranceudfald for nogle databaser 

• Oplysning om arbejde med detailplanlægning af LPR3-

implementering 

• Resumé af møde i LPR3-følgegruppen 26/3 (henvisning til 

hjemmeside) 

 Udsendelse i form af ordinært nyhedsbrev til 

databaserne 29/3 



7. Eventuelt 

 Evaluering af mødeform 

 Næste møde(r) 



Tak for i dag 

 

 

 

 


