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Stigende behov for at eksportere og dele data fra 

lægepraksissystemerne kræver ensartet data fra alle 

klinikker.

Datamængden og -variationen i LPS’erne er i konstant 

forandring, hvilket gør datastandardisering i LPS’erne til 

en permanent driftsopgave af varierende omfang.  

Projekt ”Datakvalitet i almen praksis” skal udvikle 

metoder til at standardisere formater for datainput, -

lagring og -output i LPS’erne. Forløbsplansdata bruges 

som udviklingsgrundlag for metoderne. 

En model for datastandardisering i LPS’erne
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Hvordan?
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Datastandardisering kræver:

Beslutning (=ansvar) om standardformater

Udmøntning af beslutning i form af brugervenlige, tekniske løsninger til 
implementering af standardformater i alle LPSere samtidigt.

Eksisterende data for 

de relevante 

patientværdier 

analyseres

Beslutter

standardformat for 

patientværdier

Fremadrettet

Bagudrettet

Anbefaling til 

valideringsmetode ved 

indtastning/import 

udarbejdes

Anbefaling til håndtering 

af historisk data 

udarbejdes

Beslutning:

Godkendelse 

eller revidering af 

anbefalinger

Godkendte anbefalinger 

udvikles, testes/

certificeres og sættes i 

drift i LPSere

Styregruppe Arbejdsgruppe



Datastandardisering fremadrettet
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Dedikerede indtastningsfelter med 

inputmasker skal sikre at data indtastes 

eller importeres i det rette format. 

Fritekstmuligheder skal ligge særskilt.

Særligt om importeret data:

Eksisterende samarbejdsfora skal sikre udbredelse af de påkrævede 

standardformater til alle som sender data til import i lægepraksissystemerne. 

Importeret data fra fx laboratorier som ikke overholder standardformat, skal kunne 

konverteres til standardformat indtil dataformatet er tilrettet hos afsender.



Datastandardisering bagudrettet
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Historisk data som anvendes til at vise en 

udvikling over tid, skal kunne genanvendes. Der 

skal være mulighed for at konvertere og validere 

allerede eksisterende data til standardformat.



Hvor er projektet nu?
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Styregruppemøde d. 15/12-2021, skal godkende projektets scope og beskrivelse, samt 

kommissorier for arbejdsgruppen og styregruppen.

Styregruppen består af repræsentanter fra MedCom (formand), Primærsektorens 

leverandørforum, PLO, Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), 

Sundheds- og ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og KIAP. 

Opnås godkendelse, kan arbejdsgruppen nedsættes hurtigst muligt i det nye år og 

igangsætte arbejdet. 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra MedCom, systemleverandørerne, 

Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), PLO, klinikere fra Almen Praksis 

(KIAP), samt en repræsentant fra regionernes datakonsulenter.


