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1. juli 2020  
 

Til Sundhedsdatastyrelsens samarbejdsparter 

Det nye landspatientregister (LPR3) overgår til almindelig drift 

LPR3 er nu i stabil drift, opgørelsen af Landspatientregisteret for 2019 er afsluttet og data er nu 

af så god kvalitet, at Sundhedsdatastyrelsen er begyndt at levere data fra registeret. Den mid-

lertidige styregruppe, som blev etableret i september 2019 for at sikre samarbejde og samlet 

fokus på løsningen af problemerne med LPR3, har derfor besluttet at nedlægge sig selv og over-

lade ansvaret for LPR3 til den faste governancestruktur.  

 

Dataleverancer fra Landspatientregisteret genoptages 

Sundhedsdatastyrelsen vurderer, at Landspatientregistret og de tilhørende dataleverancer nu 

har en sådan kvalitet, at de med forbehold for kvalitetssikring kan bruges til driftsopfølgning, og 

at monitoreringer kan offentliggøres efter faglig kommentering. 

Data fra LPR3 indgår bl.a. i monitoreringen af COVID-19-epidemien og genåbningen af sund-

hedsvæsenet. Fremover vil LPR3-data også blive brugt i forbindelse med folketingsbesvarelser, 

aktindsigter mv. 

 

Sundhedsdatastyrelsen genoptager også de prioriterede faste dataleverancer. Regionerne får 

nu løbende leveret grunddata fra LPR3, datagrundlag for monitorering af kræftpakker og udred-

ningsret, DRG-grupperet grunddata samt data for ventetider til styringsformål.  

Udvalgte indikatorer for udredningsret og kræftmonitorering for første kvartal 2020 vil blive of-

fentliggjort, når de som led i den normale proces er behandlet af de relevante faglige governan-

cefora. 

 

Opgørelser for nærhedsfinansiering forventes udstillet for regionerne på lukket eSundhed må-

nedligt med start i efteråret 2020.  

 

RKKP modtager månedligt LPR3-grunddata og har foreløbigt for mere end 10 databaser udar-

bejdet opgørelser, som de efter en kvalitetssikring i de respektive styregrupper gør tilgængelige 
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for regionernes ledelsesinformationssystemer, så de kan bruges til kvalitetsopfølgning i klinik-

ken. 

 

Vi fortsætter med at følge datakvaliteten nøje og forventer at udgive datakvalitetsrapporten for 

2. kvartal 2020 i midten af august. 

 

Indberetningen for 2019 er afsluttet 

Årsafslutningen for 2019 blev på opfordring af regionerne rykket til 10. juni 2020 for at sikre 

tilstrækkelig tid til fejlretning og efterregistrering. Indberetningen er nu afsluttet efter en stor 

og dedikeret indsats fra regionerne. Til september udgives en samlet datakvalitetsrapport for 

2019, hvor vi giver en samlet vurdering af datakvaliteten for 2019. 

 

Arbejdet fortsætter 

Vi har nu en stabil løsning og kan levere data fra det nye Landspatientregister. Der vil være om-

råder, vi arbejder videre med i samarbejde med regionerne. Det gælder datakvaliteten og vali-

dering af data, og vi skal sammen finde ud af, hvordan vi bruger de nye muligheder i LPR3. Fx at 

kunne følge behandlingsforløb og lave resultatindberetninger for specifikke områder, og vi skal 

fortsat arbejde på at forbedre og udvikle den tekniske løsning, så den fungerer godt for alle 

parter.  

 

Arbejdet med at gøre LPR3 klar til forskningsbrug ved udgangen af 2. kvartal har lidt under både 

de tekniske problemer med LPR3 og prioriteringen af COVID-19-relaterede opgaver i Sundheds-

datastyrelsen. Der udestår derfor fortsat et arbejde med at få LPR3-data lagt til rette, så det 

bliver lettere tilgængeligt og brugbart til forskningsformål. Data fra Landspatientregisteret vil 

derfor tidligst være tilgængelige for forskning ved udgangen af 3. kvartal i år.  

 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne havde været denne ”datatørke” foruden, og vi er meget 

bevidste om de problemer, det har forvoldt utroligt mange steder. Det er derfor også en lettelse, 

at vi nu kan begynde at bruge kræfterne på at få mest muligt ud af mulighederne i det nye regi-

ster.  

 

Vi takker vores samarbejdspartnere for den store indsats og konstruktive tilgang i arbejdet med 

det nye Landspatientregister og ser frem til det fortsatte samarbejde.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Nielsen 

Direktør 


