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Dagsorden     

1. Velkomst og præsentationsrunde 

2. Status og opfølgning:  
a. LPR3 dataleverancer 

b. LPR3 datakvalitet 

c. LPR implementering i de kliniske kvalitetsdatabaser 

3. Præsentation: Nye ting i LPR3 
a. Et første kig på testdata 

b. Administrative oplysninger om kontakten 

4. Bordet rundt: opmærksomhedspunkter fra styregrupper og klinikken af 

relevans for implementering af LPR3 i RKKP-databaserne – fast punkt 

5. Input til orientering af de faglige styregrupper (nyhedsbrev) – fast punkt 

6. Eventuelt 
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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 
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2.a LPR3 dataleverancer 

 SDS plan for uddataleverancer 

baseret på LPR3: Leverance til 

RKKP 
• 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. 
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Realiseret/planlagt: 

 RKKP modtog oplysninger om LPR3 

uddatamodel fra SDS ultimo juni 2019  

 RKKP modtog det første LPR3 

testdatasæt fra SDS 1. juli 2019  

 Juli 2019: Håndtering og indlæsning af 

LPR3 testdata i RKKP datavarehus 

 August 2019: Datamanagement / 

exploration i data og afklaring af format 

for data til RKKP sammen med SDS 

 August/september 2019: Udarbejdelse af 

fælles løsninger og dokumentation 

 September 2019: Vidensdeling 

(undervisning og workshops) med  

særlig fokus på datamanagere 



LPR3 - Uddatamodel   

https://www.lucidchart.com/documents/view/94b4cc47-5dda-4d93-8d83-6b30158c2e9a/0_0


2.a LPR3 dataleverancer 

 RKKP har modtaget LPR3 testdata i format svarende til dimensional datamodel i 

SDS datavarehus (én fil for hver tabel i modellen) 

 SDS er endnu ikke klar med et generelt leveranceformat til dataudleveringer via 

SDS Forskerservice 

 Beslutning: RKKP sammenstiller selv relevante afledte tabeller ud fra SDS 

datamodel. To leverancer: 
• RKKP-LPR: tabeller for eksempelvis kontakt, diagnose, procedure osv. 

• LPR3 tilpasset til gammelt leveranceformat (Qvasi-LPR2): nemmere at koble med hidtidig leverance, 

men indeholder ikke alle informationer 

 Datamanagere i Videncenter skal som udgangspunkt ikke selv koble tabeller i 

datamodellen, men tage udgangspunkt i de afledte tabeller 

 Aktuelt modtages LPR2 og LPR3 data separat: Datamanager skal ved omlægning 

programmere op imod både LPR2 og LPR3 data 

 På sigt vil LPR2 data blive en del af den nye LPR datamodel og RKKP  

vil da kun modtage data i nyt format 
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2.b LPR3 datakvalitet 

Status fra Sundhedsdatastyrelsen primo august 2019:  
 Højt niveau af fejlbehæftede indberetninger - datakvaliteten er generelt meget dårlig 

 Administrationsmodulet, der skulle give overblik over indberetningsfejl, er ude af funktion 

 Tekniske udfordringer: Lange svartider på indberetninger samt på oversigter over 

indberetningsfejl, som i nogle tilfælde også har ”falsk positive fejl”.  

 SDS valideringsregler appliceres på inddata.   

 Logiske fejl, jf. validering, på indberetningssiden er ikke med i uddataleverancerne, dvs. uddata 

indeholder alene kontakter der er uden logiske fejl, fx kontakter uden en aktionsdiagnose.  

 MEN - Fejlindberettede diagnoser eller forskellig anvendelse af procedurekoder vil komme 

igennem til uddata, bl.a. som følge af ændret registreringspraksis.  

 Datamængden ser ud til at svare til det forventede.  

 

Kilde: ”Bilag vedr. LPR3 og illustration af dataflow til referencegruppen for LPR3 uddataleverancer den 15. aug. 2019” 

Seneste offentlige status pr. 5/7-2019: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_05072019  
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https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_05072019
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_05072019
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2.b LPR3 datakvalitet – fejlbehæftede kontakter 

9 
Kilde: LPR3 datakvalitetsrapport, juni 2019 



2.b LPR3 datakvalitet – fejltyper 
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Kilde: LPR3 datakvalitetsrapport, juni 2019 



2.c LPR implementering i de enkelte databaser 

 Tidsramme for implementering af LPR3 
• 18 måneder efter modtagelse af første LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen i 

et acceptabelt format – og tilstrækkelig datakvalitet 

• Der planlægges p.t. med opstart af databasespecifik implementering primo oktober 2019 

 Forudsætninger for opstart 
• Data er tilgængelige i RKKP SAS datavarehus i valideret LPR3-struktur 

• Data er tilgængelige i RKKP SAS datavarehus i valideret struktur, som kan kobles med 

eksisterende LPR2-data 

• Der er udarbejdet dokumentation og ”kogebog” for databasespecifik LPR3-

implementering 

• Gennemførelse af workshops og undervisning rettet mod ansatte i RKKP’s Videncenter 

• Sikkerhed for, at der ikke sker væsentlige ændringer i SDS datamodel  

og dermed i RKKP leverancen 

• Datakvaliteten af LPR3-leverancen vurderes at være tilstrækkelig  

til at udvikling/omlægning kan påbegyndes 
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2.c LPR implementering i de enkelte databaser 

 Detaljeret plan for implementering af LPR3 i de kliniske 

kvalitetsdatabaser foreligger i version 0.9 

 Version 0.9 er at betragte som foreløbig, da tidspunkt for start på 

implementering og tidsestimater endnu er usikre 

 Plan bliver løbende justeret pba. input fra databaseteams 

 Opfølgning på plan er forankret i projektets styregruppe 

(Videncenter) med kvartalsvis afrapportering til RKKP Bestyrelsen 

 

 Givet forventede udfordringer med datakvalitet bliver 

datavalidering en vigtig del af processen – inddragelse af 

styregrupperne 
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2.c LPR implementering i de enkelte databaser 

 Eksempel på detailplanlægning: 

datamanager implementeringsplan (foreløbig) 
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Foreløbig implementeringsplan - 2019 

 Forløbigt sluttidspunkt for omlægning til LPR3 Antal 

2019   

Kvartal3 1 

   Dansk Hjertesvigts Database   

Kvartal4 19 

   ADHD Databasen   

   Dansk Apopleksiregister   

   Dansk Brystcancer Database   

   Dansk Børnecancer Register   

   Dansk Hjerteregister   

   Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database   

   Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens   

   Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening   

   Dansk Kvalitetsdatabase for nyfødte   

   Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes   

   Dansk Urogynækologisk Database   

   Databasen for Astma i Danmark   

   DOF Dansk Hoftealloplastik Register    

   DOF Dansk Skulderalloplastik Register    

   HÆMA - Dansk Akut Leukæmi Database (herunder myelodysplastisk syndrom (MDS))   

   HÆMA - Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier   

   HÆMA - myelodysplastisk syndrom (MDS)   

   National Database for Søvnapnø   

   Sclerosebehandlingsregistret   
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Foreløbig implementeringsplan – 1. kvt. 2020 

 Forløbigt sluttidspunkt for omlægning til LPR3 Antal 

2020   

Kvartal1 20 

   Akut Kirurgi Databasen, perforeret   

   Akut Kirurgi Databasen, ulcus   

   DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group   

   DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital   

   DANBIO - Dansk Reumatologisk Database   

   Dansk Fedmekirurgiregister   

   Dansk Hernie Database, inguinal   

   Dansk Hernie Database, ventral   

   Dansk Kolorektal Cancer Database   

   Dansk Kvalitetsdatabase for livmoderhalskræftscreening   

   Dansk Melanom Database   

   Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister   

   Dansk Rygdatabase   

   Dansk Sarkom Database   

   Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud   

   HÆMA - Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database (afrapporteres u.Lymfom databasen)   

   HÆMA - Dansk Lymfom Database   

   HÆMA - Dansk Myelomatose Database   

   Landsdækkende Database for Geriatri   

   Landsregistret Karbase   
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3. LPR3 – Data lægges til rette og modeleres på RKKP 

SAS datavarehus 
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3. LPR3 
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3. LPR3 – prioritet og kontakttype 
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3. LPR3 – Henvisningsmåde 
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4. 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 
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5. Input til orientering af de faglige styregrupper 

 Disposition: 

• Status vedrørende LPR3 dataleverance til RKKP 

• Status vedrørende LPR3 datakvalitet 

• Generel oplysning om implementering af LPR3 i de enkelte 

databaser (detailplanlægning) 

• Resumé af møde i LPR3-følgegruppen 28/8  

(henvisning til hjemmeside) 

 Udsendelse i form af LPR3 nyhedsmail til 

databasernes styregruppeformænd i uge 36 
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6. Eventuelt 

 Evaluering af mødeform 

 Næste møde(r) 
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Tak for i dag 
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