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Dato 03.06.2019 

 

            Sekretariatet for LUP 

 

 

Referat af møde i Styregruppen for LUP 
 

 

Tid: Torsdag den 16. maj 2019 kl. 13.00-14.00 

Sted: Videomøde  

 

 

Tilstede: 

Jens Ravnholt, Region Nordjylland Karina Jensen, Region Sjælland 

Anne Munk, Region Nordjylland Nadja Ausker, Region Hovedstaden 

Jan Mainz, Region Nordjylland Isabelle Mairey, Sundhedsdatastyrelsen 

Ole Thomsen, Region Midtjylland Maj-Britt Juhl Poulsen, Danske Regioner 

Anne Gammelgaard, Region Midtjylland Jytte Birkkjær, patientrepræsentant, Region Nordjylland 

Simone Witzel, DEFACTUM Marlene W. Würgler, Kompetencecenter for Patientoplevelser 

Lisbeth Hoffmann Thomsen, DEFACTUM Pernille Vang Sørensen, Kompetencecenter for Patientoplevelser 

Marianne Albertsen, Region Syddanmark Daisy Kyed, Kompetencecenter for Patientoplevelser 

Mette Skovmand, Region Syddanmark  

 

 

 

1) LUP Fødende: LPR3 og konsekvenser for LUP Fødende 2019 

Sekretariatet er løbende i kontakt med Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice vedr. data til 

gennemførelse af LUP Fødende 2019. Den seneste melding fra Forskerservice er, at det forventes, at der 

kan gives adgang til simple LPR3-data omkring uge 46. Såfremt at det er muligt at få adgang til data til 

LUP Fødende i uge 46, vil LUP Fødende kunne gennemføres med data fra samme inklusionsperiode som 

normalt (fødsler i august, september og oktober). Udsendelsesproceduren vil dog være anderledes end 

normalt, idet spørgeskemaer fra hele inklusionsperioden vil blive sendt ud á én omgang. Pga. den 

ændrede udsendelsesprocedure skal tidssammenligningen muligvis tages med forbehold.  

 

Styregruppen for LUP tog orienteringen til efterretning. 

 

 

2) LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse: Tidsplan for gennemførsel af de kommende 

undersøgelser efter overgang til LPR3 

Styregruppen blev ved mødet i marts orienteret om, at LUP Somatik 2019 og LUP Akutmodtagelse 2019 

ikke kan gennemføres som normalt pga. overgangen til LPR3. På den baggrund fremlagde Sekretariatet 

argumenter for og imod mulige alternative tidsplaner for gennemførsel af LUP Somatik og LUP 

Akutmodtagelse frem mod efteråret 2020.  
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Styregruppen spurgte om, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre LUP Somatik 2019 og LUP 

Akutmodtagelse 2019 med data indhentet direkte fra de enkelte regioners patientadministrative 

systemer. Sekretariatet svarede, at udtræk fra LPR er validerede og sikrer, at data fra de fem regioner er 

ensartede. Der vil være et ikke ubetydeligt arbejde med samordning af udtræk fra fem forskellige 

systemer, samtidig med at omlægningen til LPR3-registreringer skal håndteres. Det vurderes ikke muligt. 

Ydermere vil disse lokale procedurer kræve, at de fem regioner er enige om, hvordan lovgivningen skal 

fortolkes på området ift. udtræk fra EPJ-systemer til brug for undersøgelsen fremfor registerdata (LPR). 

Styregruppen konkluderede, at Sekretariatet ikke skal gå videre med at undersøge muligheden for 

udtræk direkte fra de enkelte regioner. 

 

Styregruppen besluttede at udsætte gennemførelsen af LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse til efteråret 

2020 og derved springe et helt LUP-år over.  

 

Styregruppen besluttede derudover at tilpasse tidsplanen for LUP Akutmodtagelse til de øvrige 

delundersøgelser af LUP, så LUP Akutmodtagelse fremover følger samme tidsplan for afrapportering og 

offentliggørelse som de øvrige delundersøgelser.   

 

 

3) LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse: Udviklingstiltag for 2019 

Som konsekvens af Styregruppens beslutning om at lade LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse springe et 

helt LUP-år over og først afvikle næste undersøgelse i efteråret 2020, er det muligt at gennemføre en 

række udviklingstiltag i LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse inden for rammerne af budgetterne for LUP 

Somatik og LUP Akutmodtagelse 2019. På den baggrund fremlagde Sekretariatet en række forslag til 

udviklingstiltag.   

 

Overordnet set mente Styregruppen, at alle de fremlagte udviklingstiltag var relevante. Efter en drøftelse 

af de forskellige udviklingstiltag valgte Styregruppen følgende udviklingstiltag: 

a) Analyse af hvem der svarer, og hvem der ikke svarer på spørgeskemaerne i LUP 

b) Konceptudvikling og gennemførsel af løbende målinger som supplement til LUP Somatik 

c) Forstudie af mulighederne for en ”tværsektoriel LUP” 

 

I forbindelse med drøftelserne af de tre valgte udviklingstiltag blev muligheden for på sigt at 

sammentænke LUP og PRO nævnt. Psykiatrien i Region Nordjylland og projektledelsen for LUP Psykiatri 

drøfter pt. et pilotprojekt omkring udsendelse af skemaer til e-boks til psykiatriske patienter. Psykiatrien i 

Region Nord overvejer i den forbindelse, at det skal ske via en afprøvning af månedlige udsendelser af et 

spørgeskema (med få LUP-spørgsmål) samtidig med udsendelsen af et PRO-skema. Sekretariatet følger 

med i erfaringerne herfra.   

 

I forbindelse med drøftelsen af muligheden for et forstudie til en tværsektoriel LUP blev det besluttet, at 

Danske Regioner, sideløbende med gennemførslen af forstudiet, tager kontakt til KL og almen praksis 

(PLO og/eller DSAM) for at indlede et samarbejde med dem om en evt. tværsektoriel LUP.  

 

 

4) LUP Somatik: Løbende målinger som supplement til LUP Somatik 

Løbende målinger som supplement til LUP Somatik giver regioner, hospitaler og afdelinger mulighed for 

at udvælge bestemte indsatsområder og følge udviklingen i patienternes oplevelser på disse områder 

med månedlige intervaller imellem de årlige LUP-målinger, der måler på en bredere mængde af aspekter 

af patientoplevelsen. Jf. punkt 3 havde Styregruppen besluttet, at løbende målinger bliver en ud af flere 

udviklingstiltag i LUP-året 2019.  

 

Styregruppen havde under dette punkt en drøftelse af mulighederne for på sigt at omlægge LUP til at 

være en løbende måling med månedlige afrapporteringer, der fx samles op i en dybdegående årsrapport 

- i stil med de kliniske kvalitetsdatabaser i RKKP. Der er dog en række forhold, der gør det mindre 
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attraktivt at lade det ske lige nu. Bl.a. modtager 20% af patienterne stadig et LUP-spørgeskema med 

fysisk post. 

 

Det blev besluttet, at Sekretariatet ved mødet den 26. september fremlægger en strategi for, hvordan 

LUP over en længere årrække kan bevæge sig hen imod visionen om månedlige afrapporteringer, der 

bygger på en digital indsamlingsprocedure suppleret med en årsrapport. De erfaringer, som Region 

Syddanmark og KOPA allerede har gjort sig i forbindelse med LUP Light, og de erfaringer som andre 

regioner også vil gøre sig fremadrettet i forbindelse med udsendelse af løbende målinger som supplement 

til LUP, kan bruges til at tilpasse strategien/planen, herunder bl.a. hvordan klinikerne bruger de 

månedlige afrapporteringer, og hvad vi gør ved den gruppe af patienter, der ikke svarer digitalt. 

 

Ved mødet den 21. juni vil Sekretariatet fremlægge en udvidet beskrivelse af det nuværende koncept for 

løbende målinger som supplement til LUP Somatik. Herefter vil de enkelte regioner indgå i en dialog med 

KOPA om præcis hvordan og på hvilke enheder, de ønsker at gennemføre løbende målinger som 

supplement til LUP.  

 

 

5) Eventuelt   

Ingen havde noget at bemærke 


