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 2. maj 2017 

KAH 

Privatøkonomi og Velfærd 

Sundhed 

Referat af møde 6. april 2017 i kontaktudvalget for 
sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik 

Til kontaktudvalget for sundhedsøkonomi og sundsstatistik, SDS og DST 
 

Fra SDS: Jan K. Poulsen (JAKP) 

Fra DST: Steen B. Pedersen (SBP), Marianne Karakis (MAC), Karin Elwert 

(KAE), Aksel Juel Clemmensen (AJC), Susanne Brondbjerg (SNB), Kamilla 

Heurlén (KAH) (ref.) 

 

Birgitte Drewes (BIDR), Henrik Mulvad Hansen (HEMH) 

 

Torsdag 6. april 2017 kl. 14.00-15.30 

Danmarks Statistik, Styrelseslokalet v. 3045  

 

1. Overordnet gensidig orientering 

2. Opfølgning  

3. Datalevering  

4. Forebyggelsesregister – aftale  

5. Samarbejde – aftale og nye områder 

6. Internationalt samarbejde  

7. Evt. 

8. Næste møde 

 

 

1. Overordnet gensidig orientering 

KAH bød velkommen og introducerede kort SNB, som ny ansvarlig for sund-

hedsstatistik i DST og AJC, som arbejder med fastprisberegninger i national-

regnskab, hvor DRG-data anvendes til opgørelse af sygehusaktivitet. 

 

Sundhedsdatastyrelsen beretter om vist arbejdspres bl.a. pga. serviceeftersyn 

og sundhedsdataprogram, som trækker på organisationen og på driftsressour-

cer. 

 

Serviceeftersynet, som blev besluttet af ministeren og indledt i starten af året, 

har et juridisk spor ved Kammeradvokaten og et teknisk spor ved PriceWater-

houseCoopers. Delrapporter for eftersynet i SDS foreligger, og der er ikke me-

get at komme efter mhp. det juridiske og SDS er på rette vej mhp. det tekniske. 

Eftersynet for hele ministerområdet afsluttes i oktober/november. 

 

Sundhedsdataprogrammet afsluttes ved udgangen af 2018. Det indebærer bl.a. 

en omlægning af hele SDS’ IT-platform, og det vil således ændre/modernisere 

hele kæden fra data kommer ind i styrelsen til de stilles til rådighed for interne 

og eksterne brugere. Bl.a. vil eSundhed blive omlagt, og brugergrænsefladen på 

både den åbne og den lukkede del bliver ensartede.  

SDS fortæller, at Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) er fær-

digt og forventes at blive lagt i Forskerservice før sommerferien. Algoritmer er 

dokumenterede og har været det længe. Katrine Facius er registeransvarlig. 

JAKP gør opmærksom på, atidet lægemiddeldata indgår i RUKS, vil anvendel-
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sen skulle følge den særlige procedure, som gælder ved anvendelsen af Læge-

middelstatistikregisteret (LMSR). 

 

Forskermaskine 1.5 er undervejs hos SDS, hvor forskere kan uploade egne data. 

Når løsningen er klar ved udgangen af 2017 vil videregivelse af data fra For-

skerservice på fysiske medier blive minimeret. 

 

Problemstilling rejst ved sidste kontaktudvalgsmøde om Lovmodellens anven-

delse af økonomiske variable fra LMSR er løst. JAKP skrev til ITH herom for en 

måneds tid siden. Lovmodellen er i perioden flyttet fra Skatteministeriet til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

2. Opfølgning 

DST modtog i september 2016 en genleverance af LPR (på samme form) for 

perioden 1977-2014, hvor efter DST stillede en række spørgsmål til data. JAKP 

fortæller at Lars Ryslander Holm grundet travlhed har nedprioriteret denne 

opgave, og spørger hvor vigtigt det er for DST. KAE nævner kollegas ønske om 

kontaktperson, men JAKP fortæller at fællespostkasse skal benyttes. Det er pt 

ikke muligt med fast kontaktperson på LPR, da Kristian Nielsen og Erik Villad-

sen er meget optagede. JAKP er ansvarlig for bl.a. LPR, mens ansvaret for nog-

le af de andre registre ligger under Henrik Mulvad. 

 

Det aftaltes at DST mødes internt (ABA, CRB, m.fl.) for at gennemgå tidligere 

kommentarer for at skitsere ønsker i punktform med angivelse af prioritering 

og herefter fremsende til JAKP som vil videreformidle til Lars Holm. 

 

KAE nævnte et behov for psykiatridata for 2015, som var sammenhængende 

med hele forudgående periode 1995-2014. Forskellige recnums giver en pro-

blematik omkring de uafsluttede kontakter, som er indlejret i filen 1995-2014. 

KAH formodede, at KJE ved modtagelsen til FBR sørger for sammenhængen. 

Dette skal afklares internt i DST først. 

 

Ajourføring af dokumentet vedr. repræsentanter i internationale fora ligger hos 

BIDR. Se i øvrigt under pkt. 6. 

3. Datalevering 

Dataleveranceplan af 30. marts 2017, udsendt som bilag 1, blev gennemgået. 

KAE fortæller, at Lægemiddelstatistikregisteret er modtaget, og JAKP fortæller 

at Autorisationsregisteret er leveret d.  27. januar. JAKP undersøger om senge-

dage om genindlæggelser på udvalgte diagnoser er modtaget 24. februar.  

 

JAKP fortæller, at Region Hovedstadens udrulning af Sundhedsplatformen 

betyder, at der er forsinkelser på 2016-data fra LPR, DRG og MFR. Regionen 

har indgået aftale med SUM om udsættelse af frist fra 10. marts til ultimo maj.  

 

Data fra Herlev og Gentofte (fra juli) og fra Rigshospitalet og Glostrup (fra no-

vember) er ikke komplette. JAKP fortæller at bl.a. fødsler mangler.  

 

Den 10. juni forventer SDS at have LPR for 2016 klar, hvorefter leverance til 

DST kan foretages.  
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KAH nævner, at dette har implikationer for levering af Forebyggelsesregistret 

til SDS og at offentliggørelse af Sygehusbenyttelsesregistret må udsættes fra 31. 

maj til engang efter sommerferien. 

 

Under punktet omtaltes overgangen til LPR3, som udrulles fra 4. kvartal 2018 
og bør være færdigudrullet i 2019. Det nye er bl.a., at der skabes mulighed for 
dannelse af patientforløb samtidig med at kontakt bevares, som det bærende 
element i LPR. LPR3 vil også have betydning for hele DRG-systemet. 

 

AJC fortæller om EU pilotprojekt i DST om kvalitetskorrektion af mængdebe-

regninger. For at sikre kvalitet i projektet ønsker DST 2-3 møder med eksperter 

fra SDS i perioden maj-august. JAKP siger, at SDS vil forsøge at bidrage her 

trods ressourcepres. 

 

AJC må kontakte JAKP med information om projektet mhp. mødeinvitation til 

relevante parter i SDS. 

 

JAKP fortæller at Ditte Trier Poulsen i SDS og Amy Frølander i DST har løben-

de dialog om MFR, og SDS ’skylder’ en opdatering, som forventes at komme 

kort efter påske. Der tales om data for 2015.  

 

SBP fortalte, at DST i nylig rapport fra Rigsrevisionen i forskelligt omfang er 

blevet kritiseret for deres understøttelse af dokumentationen af effekterne af de 

sociale indsatser. Bl.a. blev fremdriften i arbejdet med udarbejdelsen af indika-

torerne på området for udsatte børn og unge, kritiseret. Én af de indikatorer 

som indgår i dokumentationen om udsatte børn og unge (aftalt mellem FM, 

KL, DR og Socialministeriet i 2009) handler om misbrug, som bygger på oplys-

ninger i SIB og NAB. DST har i en meget lang periode ikke modtaget SIB og 

NAB. JAKP har talt med HEMH herom, som havde spurgt til hjemmel. SBP 

understreger, at der er tale om en statistik og ikke et projekt e.l., og KAH be-

mærker at leveranceplanens kolonne ”Leveres iht.” dermed ikke er korrekt fsva. 

SIB og NAB, idet ’b: Samarbejde’ ifølge dialogen skal rettes til ’a: Lov om Dan-

marks Statistik’. 

 

Det aftaltes, at SBP med Birgitte Brøndum fremsender ønsket om SIB og NAB 

med angivelse af hjemmelsgrundlag (Lov om Danmarks Statistik) til HEMH. 

[Efterfølgende har SBP og BIDR været i dialog herom.] 

4. Forebyggelsesregister - aftale 

Den nuværende treårige aftale om Forebyggelsesregisteret (FBR) udløber i 

2017, og JAKP meddeler, at SDS brugere gerne vil fortsætte med at få FBR le-

veret og ønsker udvidelse med f.eks. RUKS. KAH nævner, at der er mulighed 

for forbedringer i det nuværende delregister SHS vedr. data om kontanthjælp 

o.l., jf. Arbejdsmarkedskontoret. Proces om indgåelse af ny aftale sættes i gang, 

og KAH og SNB kontakter Pernille Christensen i SDS herom.  

5. Samarbejde 

SBP fortalte, at DST er klar til at genoptage arbejdet med en samarbejdsaftale. 

Der er et ønske om også at have en mere overordnet version, som direktørerne 

Lisbeth Nielsen og Jørgen Elmeskov kan mødes om. SBP vil med SNB, KAH og 

andre interne interessenter se på det nuværende og revidere, hvorefter det 

fremsendes af SBP til JAKP. 
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4/4 

 

Pt. eksisterer alene databehandleraftale for LMSR, og der er behov for udvidel-

ser, så databehandleraftalen omfatter flere registre. SBP spørger JAKP om DST 

kan forvente et udkast herpå fra SDS. JAKP vil tale med BIDR herom og vender 

tilbage. 

 

Ældreområdet er blevet en del af SUM´s ressort. Da DST forestår indhentning 

af data på dette og stofmisbrugsområdet, skal disse ligeledes indarbejdes i da-

tabehandleraftalen mellem DST og SDS.  

 

Det konkluderes ligeledes, at områderne om Ældre og Stofmisbrug også skal 

indgå i samarbejdsaftalen mellem SDS og DST. Hvorvidt områderne skal be-

handles i kontaktudvalget er indtil videre uafklaret. KAH foreslår at kommisso-

riet genbesøges og revideres i det fornødne omfang, om ikke andet så med del-

tagerkreds. 

6. Internationalt samarbejde 

JAKP fortæller at BIDR snart vil indkalde koordineringsgruppen til nyt møde, 

da det oprindelige blev aflyst. [Efterfølgende indkaldt til møde 1. maj]  

 

KAH udtrykker ønske om, at Danmark er repræsenteret på møder i EU´s Wor-

king Group on Public Health (WGPH). SDS er (eller har været) med i gruppen, 

men kalenderproblemer har medført manglende deltagelse 28.-29. november 

2016. DST vil kunne sende repræsentant, hvis SDS/SUM bliver forhindret. 

JAKP har fra BIDR fået oplyst, at Hanne Findsen i SUM er repræsentant i 

’Working Party on Public Health’. 

 

SNB overtager KAH´s plads i den danske delegation i Nomesko. Dette medde-

les sekretariatet v. Jesper Munck Marcussen. Plenarmøde Nososko-Nomesko 

afholdes i Kiruna 6.-8. september. JAKP fortalte, at der netop har været møde 

med Nordisk Embedsmandskomité for Social- og Helsepolitik (EK-S) i Nordisk 

Ministerråd om kontrakten.  

7. Evt. 

MAC spørger med henvisning til observeret stillingsopslag, om der skal opret-

tes en ny styrelse vedr. personlig medicin. JAKP fortæller, at det nærmere er et 

center, en selvstændig enhed under SUM, som skal arbejde med genom kort-

lægning (ikke det samme som biobank). Eventuel fondsfinansiering og udbud 

på konsulentundersøgelse blev nævnt. 

8. Næste møde 

Næste møde blev aftalt til torsdag 12. oktober kl. 14-15.30 hos SDS.  

JAKP indkalder [er sket]. 
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