
Referat af kontaktudvalgsmøde torsdag d. 8. oktober 2015 

 

Tilstede:  Fra SSI: Karen Marie Lyng, Henrik Mulvad Hansen, Birgitte Drewes og Lise Schmidt 

Fra DST: Henrik Bang, Karin Elwert, Kim Jepsen, Marianne Karakis og Kamilla Heurlén 

 

1. Overordnet gensidig orientering 

SSI: Karen Marie orienterede om ny styrelsesdannelse samt Sundhedsdatastyrelsens nye 

direktør, Lisbeth Nielsen.  

DST: Budget-analyse fra sidste år har vist at man ved effektivisering burde kunne spare 15% 

ved DST, det er besluttet at effektiviseringen skal gennemføres og at de sparede midler skal 

anvendes internt til yderligere aktiviteter – denne proces er igangsat, blandt andet er nyt 

analysekontor dannet. For muligt samarbejde og gode ideer foreslår SSI at dette kontor taler 

med Afdelingschef Merete Houmann i afdelingen for Sundhedsanalyser på SSI. 

 

Stars 22/9:  

Referat endnu ikke udsendt og ingen yderligere orientering herved. 

 

2. Opfølgning 

Proces for samarbejdsaftale  

I forbindelse med analyse af DST opgaver/aftaler ønskes der en formaliseret aftale med 

DSTs samarbejdspartnere, herunder SSI.  

Der arbejdes fra begge sider på dette. Bidrag, fra SSI af Vicedirektør Poul Erik Hansen og fra 

DST af afdelingsdirektør Niels Ploug. Det er forventningen af Poul Erik Hansen og Niels 

Ploug sammen konsoliderer de to organisationers bidrag ind i en samlet aftale inden jul. 

 

SSI og DST aftalte at mødes primo november vedrørende leverancer af data med 

udgangspunkt i den reviderede leveranceplan for 2016. DST ønsker at der bliver udarbejdet 

en beskrivelse af de leverancer DST kan modtage, herunder formater og leverancevilkår. 

 

Mødet afholdes mellem Sundhedsdokumentation og DST og Sundhedsdokumentation 

indkalder til mødet. 

 

For at sikre koordineringen til Forskerservice på SSI, forventes der endvidere at deltage en 

repræsentant fra Forskerservice på det kommende møde.  

 

Forebyggelsesregisteret (FBR) 

DST har leveret første version og leverer igen til februar 2016. Generelt kører leverancerne 

og opdateringen af registeret efter planen. 

  

Så snart Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret er leveret primo 2016, opdateres FBR 

planmæssigt jf. aftalen, med disse data. 

 



Registerdriften af FBR håndteres af Sundhedsdokumentation, men det er primært 

Sundhedsanalyser på SSI, der benytter sig af forebyggelsesregisteret. 

 

Erfa-gruppe forsker-/forskningsservice 

Halvårligt møde er der endnu ikke indkaldt til, det bør ligge i november. Birgitte Drewes 

sørger for at der bliver indkaldt til dette møde snarest. 

 

3. Dataleverancer 

Dataleveringsplan 

DST laver et revideret udkast til leveranceplanen til næste møde jf. Punkt 2. 

Der leveres pt. ikke data til DST fra NAB. Birgitte Drewes undersøger reglerne for NAB og om 

der er juridiske begrænsninger i forhold til videregivelse af disse data til DST. 

 

Generelt er der ros til SSI/Anne Bernth for leverancer til DST som kører efter planen. 

 

DSTs S-FTP-løsning virker og forsker/forsknings-service leverer til hinanden uden problemer 

via denne kanal. Det skal undersøges om denne metode ikke generelt kan anvendes til 

leverancer til DST fra SSI. 

 

Muligheder for LPR genlevering 

SSI vil gerne hjælpe, men grundet mangel på ressourcer i drift-teamet, leverer SSI i 2015 kun 

det mest nødvendige. Mulighederne for en leverance af historiske data fra LPR drøftes igen 

på næste møde i kontaktudvalget i det nye år. DST tilbød at SSI kunne låne Carsten Barsøe 

som konsulent uden vederlag, for at løse overleveringen af de historiske LPR-data. SSI 

vurderer denne model og vender tilbage til DST i forhold til denne løsning hurtigst muligt. SSI 

kan kontakte Marianne Karakis vedrørende dette 

 

Vente-fil fra LPR (KAE) 

Denne fil er et del-datasæt fra LPR som forskere efterspørger (forskningsservice).  

Det aftales, at DST laver en beskrivelse af hvad filen indeholder og at denne tages med på 

næste Erfa-gruppe møde.  

 

Ulykker – diagnoser ift. Skadesgrad MAIS 

Orientering om MAIS ved DST. 

Intet udestående i forhold til denne opgave. 

 

4. Vedr. internationalt samarbejde 

Nomesko/Nososko i september  

 

Status koordinering DST-SSI-SIF 

Der er fortsat interesse i internationalt samarbejde på trods af udskudt møde. 

Nyt møde er på vej – Ola Ekholm og Marianne var tidligere tovholdere på dette. 

 

Status kortlægningsdokument, jf. Bilag 



Kortlægningsdokumentet er stadig brugbart for alle parter og blev sidst opdateret for 1,5 år 

siden.  

SSI og DST aftalte at holde listen løbende opdateret. SSI sender deres opdatering inden 

årsskiftet.  

 

5. Evt. 

LPR3 

Der arbejdes fortsat på en ny LPR løsning: LPR3 

Det bør som udgangspunkt ikke have betydning for DST. Så snart en databeskrivelse 

foreligger ønsker DST at modtage denne. 

 

Kursus 

DST forhører sig om muligheden for, i samarbejde med SSI, at tilbyde et kursus om 

sundhedsdata af en ½ til en hel dags varighed.  

SSI er nødt til at forholde sig til de ændringer der ligger i en ny styrelse og ønsker at afvente 

ny direktørs syn på videreformidling og synlighed før der tages stilling hertil. Desuden skal 

det være ressourcemæssig muligt for SSI. Men der er en fælles interesse for et samarbejde 

på dette område. 

 

6. Næste møde 

DST indkalder til næste møde d. 10. marts kl. 14. 

 

 

  


