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30. marts 2015 

KAH 

Befolkning og Uddannelse 

Sundhed 

Referat af mødet 16. marts 2014 i kontaktudvalget 
for sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik 

Til kontaktudvalget for sundhedsøkonomi og sundsstatistik, SSI og DST 
 

Fra SSI: Marianne Lundkjær Gjerstorff  

Fra DST: Henrik Bang, Ivan Thaulow, Marianne Karakis, Karin Elwert, Amy 

Frølander, Zdravka Bosanac, Kim Jepsen, Kamilla Heurlén (ref.) 

 

Fra SSI: Henrik Mulvad Hansen, Jakob Lynge Sandegaard 

 

Mandag 16. marts 2015 kl. 15.00-16.30 

Danmarks Statistik, mødelokale Bergsøe 1 (3291) 

 

1. Overordnet gensidig orientering  

2. Opfølgning  

3. Datalevering  

4. Vedr. internationalt samarbejde  

5. Evt. 

6. Næste møde 

 

1. Overordnet gensidig orientering 

Henrik bød velkommen, og der blev talt om, hvorvidt kontaktudvalgets form 

burde overvejes. Relevante deltagere fra SSI er Anne Bernth, Henrik Mulvad 

Hansen, Marianne Gjerstorff, og afløseren for Maria Friis Larsen, når ved-

kommende er ansat. Faglig udveksling er en del af formålet. Marianne G. udta-

ler, at SSI er dataleverandør til DST, hvor data har mange forskellige anvendel-

ser.  

 

Marianne G. fortæller, at datalevering fra SSI er flyttet fra Forskerservice til de 

respektive afdelinger, for at sikre smidig håndtering. 

 

Henrik orienterede om justeringer i organisationen i DST, hvor Forskningsser-

vice er flyttet til Personstatistikafdelingen, og Carsten Zangenberg er ny direk-

tør i afdelingen Kommunikation og Salg. 

  

Marianne G. nævner, at RUKS og LMDB´s juridiske status (Apotekerlov og 

Persondatalov) vil være emner på det kommende møde i STARS 26. marts.  

 

Marianne G. meddeler, at Det Psykiatriske Centralregister er overført til SSI. 

 

Der spørges til SSI leveringstid, som Marianne G. fortæller er omkring 50 dage. 

Det har været et efterår med meget stor personaleudskiftning, og der er en for-

skermaskine, som skal skubbes i gang. 

Deltagere 

Afbud 

Tid 

Sted 

Dagsorden 

Referat 
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2. Opfølgning 

Kamilla ændrer kommissoriet (jf. bilag 1), hvad angår deltagere. Fra SSI er del-

tagerene fremover: Anne Bernth, Henrik Mulvad Hansen, Marianne Gjerstorff 

og ny afdelingschef. 

 

Ivan refererer til den nylige projektindstilling til FBR og mener, den er meget 

bred, men at det ikke er noget problem ift. FSE. Ivan understreger forskerord-

ningens spilleregler for forskning, som også gælder for FBR. Marianne G. ser 

projektindstillingen og udtrykker overraskelse over, at processen er så langt. 

Det understreges, at FBR-beredskab ikke er en projektdatabase. 

 

Det aftales at Kamilla sender hele materialet (kontrakt og fire bilag) til SSI for 

underskrift.  

 

Zdravka nævner leverancen af PPP sundhed 31. august, som SSI og DST tidlige-

re har arbejdet en del med, bl.a. i forbindelse med en temadag med OECD i 

København. Der har været mange personer involveret, men opgaven ligger hos 

Anne Bernth nu. 

 

Det aftales at Zdravka sender en mail til Anne Bernth, cc. Marianne G. 

 

Karin fortæller, at ventetiderne på godkendelser til LMDB er meget lange, for 

eksempel er en ansøgning fra januar netop godkendt i dag 26. marts. Der har 

været noget sygdom og travlhed hos SSI, og Marianne G. er enig i, at ansøgnin-

ger bør ekspederes hurtigere. Marianne K. synes det ville være rigtigt rart med 

hurtigere godkendelser til opgaver, som leveres i aggregerede tabeller.  

 

Karin fortæller, at forsker har sagt til hende, at ”SSI ikke udleverer LMDB”, 

hvilket afvises af Marianne G. Henrik ønsker en afklaring. Marianne G. fortæl-

ler, at det kommer op på kommende STARS møde. 

3. Datalevering 

Bilag 2 er en bruttoliste over sundhedsregistre, som bl.a. angiver hvilke af dis-

se, som leveres fra SSI til DST. Marianne G. siger, at SSI vil vende tilbage med 

synspunkter til oversigten. 

 

Henrik spørger, hvordan vi kommer i dialog med SSI, hvad angår de registre vi 

ikke modtager men gerne vil have. Marianne G. siger, at vi kan skrive til SSI og 

spørge om data inkl. en forklaring om, hvorfor de ønskes. Hvis data ønskes 

med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik, så leveres de. Marianne G. nævner, 

at der er et vist ressourcetræk hvad angår såvel levering som bidrag til datafor-

ståelse. 

 

Bilag 3 er en kronologisk liste over forventede leverancer fra SSI til DST. Mari-

anne G. fortæller, at det fremover er Linda Kongerslev, SSI Sundhedsdokumen-

tation, som holder øje med leveranceplan og tilser aftalte leverancer gennemfø-

res til tiden.  

 

Der spørges til levering af Dødsårsager (DAR) samt (til brug for FBR) Cancer 

(CAR) og Sygesikring. Marianne G. fortæller DAR leveres så hurtigt som mu-

ligt, mens de to sidstnævnte kan leveres, lige så snart kontrakten for FBR er 

underskrevet. 

 

Kommissorium 

(deltagerkreds) 

Forebyggelsesregister 

PPP sundhed 

Godkendelser mht. 

lægemiddeldata 

Kortlægning 

dataleverancer 

Udkast leveranceplan 
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DST efterspørger Det Medicinske Fødselsregister for 2011-2012 (meget gerne 

med lige så mange variable, som tilfældet var for særlevering af 1997-2010). 

Det aftales, at befolkningskontoret skal skrive en anmodning til Anne Bernth, 

Sundhedsdokumentation, om samme variable af MFR som for 1997-2010. DST 

er inviteret til møde om den nye datamodel hos Christian Theodor Ulrich 26. 

marts. 

  

DST nævner, at vente-filen fra LPR ikke er blevet leveret for 2012-2013. Kim 

fortæller, at han ved tidligere møde med Carsten Barsøe og Helena Breth Niel-

sen, har fået at vide, at DST ikke skulle have denne, da den ikke er relevant for 

FBR. DST afklarer behov internt og i givet fald bruges samme fremgangsmåde 

som for MFR, dvs. anmodning til Anne Bernth. 

 

DST spørger til mulighederne for en genlevering af LPR på ensartet form fra 

1977 og frem, da de nuværende versioner er ukurante. Det skulle ikke være en 

vanskelig opgave. Også hér skal der anmodes om genlevering hos Anne Bernth. 

 

Kamilla spørger til mulighederne for RUKS-population til temakapitel i ind-

komstpublikation. Marianne G. fortæller, at RUKS er under anmeldelse hos 

Datatilsynet. Der kunne være muligheder for at genbruge algoritme. Marianne 

G. anbefaler at kontakte Jan Poulsen herom. 

4. Internationalt samarbejde 

Bilag 4 er et dokument der kortlægger det internationale samarbejde på sund-

hedsområdet i Danmark. Kontaktudvalget har gennem længere tid ønsket at 

dokumentet skulle opdateres. Den nuværende version er fra juni 2014 og der 

har været en del personaleudskiftning siden. Marianne G. siger, at Anne Bernth 

ved, hvem der overtager hos SSI efter Jakob Lynge Sandegaard har fået nyt job. 

 

Kamilla fortæller at det seneste møde er afholdt i juni 2014, og af forskellige 

årsager er det ikke lykkedes at holde møde i efteråret 2014 og foråret 2015. Der 

forventes at blive afholdt møde i september hos SIF (Ola Ekholm). 

 

Kamilla spørger til, hvem der delegationsleder for Nomesko, Marianne G. næv-

ner et navn og henviser i øvrigt til Jesper M. M. i sekretariatet. 

 

Drøftedes ikke. 

 

Drøftedes ikke. 

 

Drøftedes ikke. 

5. Evt. 

Kim spørger til, hvordan skadestuer opgøres fra 2014. LPR er under omlægning 

i 2016. 

 

Ivan nævner, at nogle dokumenter med fordel kan cleares inden mødet. 

6. Næste møde 

Næste møde afholdes hos SSI i oktober 2015. Marianne G. indkalder. 

Efterfølgende fastlagt til torsdag 8. oktober kl. 14.00-15.30 

MFR 2011-2012  

Vente-fil fra LPR 

Muligheder for LPR 

genlevering  

Muligheder for RUKS 

population  

Status 

kortlægningsdokument 

Status koordinering DST-

SSI-SIF 

Nomesko/Nososko 

EU (DSS EHIS) 

OECD 

FN (UNSC, ICD11) 


