
 

 

 

Folketingets § 71-tilsyn har den 10. februar 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 35 

(Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.   

 

Spørgsmål nr. 35:  

”Kan ministeren redegøre for, hvordan det sikres at tallene fra Landspatientregisteret 

(LPR3) og Registeret over Anvendelse af Tvang i Psykiatrien (TIP) fremover er sam-

menlignelige?” 

 

Svar: 

Landspatientregisteret (LPR) indeholder oplysninger om patienters kontakter med sy-

gehuse i Danmark, herunder antallet af indlæggelser, mens Registeret for Tvang i Psy-

kiatrien (TiP) indeholder oplysninger om bl.a. frihedsberøvelse, tvangsbehandlinger 

og fiksering.  

 

De to registre indeholder dermed ikke de samme oplysninger, og det er dermed ikke 

meningsfuldt at sammenligne oplysninger fra de to registre. 

 

Ved opgørelserne vedr. anvendelse af tvang i psykiatrien opgøres bl.a. andelen af ind-

lagte patienter i psykiatrien, hvor der anvendes tvang, ud af alle indlagte patienter i 

psykiatrien. Ved disse opgørelser kobles oplysninger om anvendelse af tvang fra TiP 

med oplysninger om antallet af indlagte patienter fra LPR.  

 

Bl.a. i forbindelse med overgangen til det nye moderniserede Landspatientregister 

(LPR3) ændres definitionen af indlæggelse. Alle opgørelser, der baseres på indlægge-

ler skal dermed omlægges til den nye definition. Dette betyder, at opgørelserne vedr. 

andelen af indlagte patienter i psykiatrien, hvor der anvendes tvang skal omlægges til 

den nye indlæggelsesdefinition.  

 

Det er muligt at benytte den nye indlæggelsesdefinition tilbage i en tidsserie, og det 

er samtidig forsøgt at minimere databrud ved overgangen til LPR3. Folketingets Sund-

heds- og Ældreudvalg blev orienteret om den nye indlæggelsesdefinition d. 20. juni 

2018. 
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