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21. marts 2016 

KAH 

Befolkning og Uddannelse 

Sundhed 

Referat af møde 10. marts 2016 i kontaktudvalget 
for sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik 

Til kontaktudvalget for sundhedsøkonomi og sundsstatistik, SDS og DST 
 

Fra SDS: Birgitte Drewes, Jan K. Poulsen, Henrik Mulvad Hansen 

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

Winther, Kamilla Heurlén (ref.) 

 

Torsdag 10. marts 2015 kl. 14.00-15.30 

Danmarks Statistik, mødelokale Bergsøe 1 (3291) 
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0. Orientering om ministerieordningen 

På opfordring fra SDS forud for mødet orienterede HBG kort om ministerie-

ordningen, og en folder herom blev uddelt. SDS (BIDR) var interesseret i mu-

lighederne og forholdet mellem roller som dataansvarlig og databehandler for-

anlediget af en kontakt fra departementet og ønsker fra SIM om muligheder for 

data på en lignende måde.  

 

HBG fortalte om forhistorie til ordningen, hvor DST anerkender ministeriers 

(og deres styrelsers) behov for data på detaljeret niveau ifm. ministerbetjening 

og tidligere har ment det kunne klares af DST Forskningsservice. Ordningen 

fungerer med en generel adgang til data (ud fra en beskrivelse af formål og da-

tabehov) på ikke personhenførbart individniveau, forpligtelse til at overholde 

DST fortrolighedspolitik, samt en mulig funktionalitet med kobling til ministe-

riets/styrelsens egne data. DST er dataansvarlig. Ministeriet må ikke give andre 

adgang til data. 

 

KAE nævnte at andre styrelser, fx Ankestyrelsen har såvel en ministerieordning 

samt almindelige forskningsprojekter hos DST Forskningsservice. 

 

HBG fortalte at han med ITH har aftalt, at DST vil orientere SDS såfremt andre 

ministerier skulle ønske SDS-data. Hvis SDS-registre (som ikke ligger hos DST) 

skulle indgå i en SIM-ministerieordning ville det være SDS der havde dataan-

svar. 

 

I DST er det Morten Nalholm, FSE, som er kontaktperson på ordningen. 

BIDR vil tænke over det og vende tilbage, hvis der er behov for yderligere drøf-

telser eller at DST nærmere udfolder bestemte problemstillinger. 

 

Deltagere 

Tid 

Sted 

Dagsorden 

Referat 
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1. Overordnet gensidig orientering 

SDS orienterede om ny organisering pr. 10. februar 2016 efter omlægning med 

nye styrelser pr. 1. november 2015. Der er rykket meget rundt på opgaver og 

personer. BIDR illustrerede organisationsdiagrammet, hvor hun selv står for 

CSI (Compliance mv.), HEMH er i enheden DAKI (alle registre undtagen LPR 

og LMR), JAKP i enheden DAFO (LPR, eSundhed, Forskerservice), enheden 

SAL (LMR og sundhedsanalyser), hvor Merete Rønmos Houmann er chef og 

enheden DRG/FIN. Hertil kommer fire andre enheder. 

 

SDS orienterede om, at de er ved at skrive på en bekendtgørelse ifm. Tilsyns-

pakken, og håber en del kan træde i kraft pr. 1. juli 2016 i stedet for 1. januar 

2017. Lovforslag er i høring på høringsportalen.dk, og fristen udløber 11. marts. 

Spørgsmål bl.a. om Apotekerloven og forskeranvendelsen af data er kun en lille 

del af pakken, som handler om at give de tilsynsførende bedre værktøjer. DST 

spurgte om et høringssvar fra DST kunne være hjælpsomt, og det bemærkedes, 

at det ikke kunne skade. 

 

DST orienterede om planer om en ny statistik om Udsatte børn og unges sund-

hed, hvor DST ønsker at koble registret for udsatte børn og unge med bl.a. læ-

gemiddelregisteret. I den forbindelse blev der talt om SIB og NAB, jf. også 

punkt 3. SDS vil blive inviteret med i en følgegruppe. 

 

DST orienterede om tema-artikel i kommende Statistisk Tiårsoversigt om 

sundhed med regionalt aspekt, hvor Merete Rønmos Houmann fra SDS har 

sagt ja til at indgå i redaktionsgruppe.  

 

DST orienterede om, at en relancering af hjemmesygeplejestatistik (som tidli-

gere var en del af de kommunale sundhedsindikatorer) planlægges at udkom-

me i marts for perioden januar 2014 til og med december 2015. I den forbindel-

se blev ’Fælles sprog 3’ og FLIS kort omtalt. BIDR omtalte den offentlige digita-

liseringskonference i Århus i den følgende uge, hvor kommunerne er stærkt 

repræsenterede. Desuden blev eSundheds-observatoriet blev nævnt. 

 

RUKS (Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme) er ved at være klar og KL 

havde udtrykt ønsker om at få det med i KØS. 

2. Opfølgning 

I januar sendte DST et udkast med aftalte afsnit til SDS. SDS har endnu ikke 

behandlet dette. Idet DST har udfyldt flere afsnit aftaltes det at den nyere ver-

sion fremsendes til SDS umiddelbart efter mødet. 

 

KJE fortalte, at FBR (Forebyggelsesregistret) er fuldt opdateret for 2014 nu. En 

opdatering af 2015 følger efter modtagelse af data fra SDS i april. Det forlød at 

registret anvendes af Meretes folk og Jette Bauer ikke længere er i den enhed. 

Meddelelser fra DST til kontaktperson hos HEMH er også fint. 

 

I erfa-gruppen deltager Ivan Thaulow, Jørn Korsbø og Karin Elwert og frem-

over også en repræsentant fra Kundecenter (Carsten Barsøe) fra DST. Fra SDS 

er det Jan K. Poulsen og en ny sektionsleder pr. 1. juni. Ved mødet i november 

2015 er en gensidig aftale afstemt, Ane Dahl har lavet en fin vejledning som 

KAE har justeret til brug i DST. Det næste møde er i juni hos DST. 

 

Der foreligger endnu ikke referat fra sidste møde, som skulle komme fra SDS. 

Status samarbejdsaftale 

Forebyggelsesregister 

Erfa-gruppe 
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KAH nævnte, at Regionerne i Sundhedsdata i spil udtrykker planer om opret-

telse af forskerserviceordning. SDS havde ikke hørt om konkrete planer om 

oprettelse af forskerordning i Regionerne.  

 

BIDR nævnte emnet datagovernance (national governance) og forventning om 

det ville være en del af Økonomiaftale 2017.  

3. Datalevering 

Af bilag fremgår dataleveranceplan. JAKP nævnte der kunne være nogle juste-

ringer hertil. KAH fortalte at seneste leverancer fint kommer ind vi sftp. Desu-

den henter Nationalregnskab selv DRG-data på den lukkede del af eSundhed. 

KAE roste den åbne del af eSundhed, som hun ofte henviser forskere til. JAKP 

fortalte at eSundhed fortsat udvides. 

 

SDS oplyser, at Lars Ryslander Holm er ny kontakt, idet Anne Bernth er på 

barsel resten af året. 

 

Vedr. afklaring om mulig leverance af SIB og NAB er bolden hos SDS. Samtidig 

vil SDS give en tilbagemelding vedr. genindlæggelser, som anvendes til indika-

tor om hjemmepleje. 

 

SDS ser aktuelt på en genleverance af LPR fra 1977 og frem på ensartet form, og 

den er tæt på at være klar. Der blev talt om dataindhold som hidtil og samtidig 

rejst spørgsmål og vente- og ulykkesfiler. HEMH indkalder KAE og CRB til et 

møde herom. Der taltes om, hvorvidt den kommende leverance af LPR-data 

skal indarbejdes i FBR. 

4. Internationalt samarbejde 

Sekretariatet for Nomesko/Nososko ligger hos JAKP. Dansk Nomesko-

delegationsleder er Merete Rønmos Houmann, som sammen med sekretariatet 

står for det praktiske vedr. værtsskabet i Vejle 31. august til 2. september d.å. 

 

BIDR fortæller at SDS er i gang med at opdatere det internationale kortlæg-

ningsdokument, som er relativt komplet på data-siden men ikke på it-siden. En 

opdateret version vil foreligge til næste møde i internationale koordinerings-

gruppe 11. maj. Kommissionen og Datatilsynet blev nævnt. 

5. Evt. 

SDS fortæller at udbud er i gang vedr. LPR3. Datamodel er ikke fastlagt. Fort-

sat kontaktbaseret model med mere fokus på forløb. Fra 2019 forventes nyt 

LPR3. 

6. Næste møde 

Næste møde aftaltes til torsdag 6. oktober kl. 14 hos SDS, som indkalder. 

Dataleveranceplan 

Genlevering af LPR 

Nomesko/Nososko 

Koordinering DST-SSI-SIF 

og kortlægningsdokument 


