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HAIBA er nu tilgængelig i en testversion på eSundhed. Desuden bliver datafiler til de 
regionale servere testet, og de sidste valideringsstudier af de nye case definitioner er i gang.  

HAIBA bliver sat i drift i uge 46/47 med de nye case definitioner og den nye måde at 
håndtere Landspatientregisteret (LPR) på. Datakvaliteten af den nye datamodel for LPR 
(LPR3) er dog ikke optimal endnu, og derfor må LPR3 data ikke offentliggøres. Dette 
betyder, at HAIBA indtil videre kun vil kunne vise historiske data for perioden 2014-2018. 

 

HAIBA bliver til Healthcare-Associated Infections Database 
HAIBA er under revision for at kunne håndtere den nye datamodel for Landspatientregistret (LPR3), det nye 
Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR) samt for at implementere tilpasninger i case 
definitionerne.   
 
De nye case definitioner har udgangspunkt i det moderne sundhedsvæsen. Det betyder, at korte 
indlæggelser (<48 timer) og ambulante kontakter nu indgår i case definitionerne, som relevante kontakter 
med sundhedsvæsenet, og at der tages højde for sammenhæng mellem kontakterne. Derfor bliver HAIBA 
omdøbt til Healthcare-Associated Infections Database. 
 

Datakvalitet LPR3 og lanceringen af det nye HAIBA 
Der er udfordringer med datakvaliteten i LPR3. Dette skyldes især problemer med performance af LPR3-
systemet ift. indberetning og rettelse af fejl. Den seneste status for LPR3 blev meldt ud d. 11. oktober af 
Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen (SDS). Statens Serum Institut er nu repræsenteret i 
LPR3-referencegruppen og kan dermed bedre følge udviklingen. 
 
Det var planen at lancere HAIBA midt november 2019 med aktuelle data og en disclaimer, der advarede 
brugere om, at kvaliteten af LPR3 data ikke var optimal endnu. Vi er nu gjort bekendt med at dette ikke kan 
lade sig gøre, da der er taget en politisk beslutning i LPR3 styregruppen, om ikke at offentliggøre data 
baseret på LPR3 før kvalitet og komplethed af data er vurderet til at være tilfredsstillende. LPR3 
styregruppen er nedsat af SDS og Regionerne. Ifølge SDS er den forventede nye dato for frigivelse af LPR3 
data i 2. kvartal 2020. 
 
Det er imidlertid under afklaring, om man kan lave en trinvis ibrugtagning af LPR3. Begrundelsen er, at data 
kan være komplette i forhold til et formål, men mangelfulde i forhold til et andet formål. På den baggrund 
vil vi undersøge mulighederne for, at lancere HAIBA før 2. kvartal 2020. 
 

https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/HAIBA_testversion
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_111019
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2019/lpr3_status_111019


 
Styregruppen for HAIBA revisions-projektet har nu besluttet at sætte HAIBA i drift i uge 46/47 2019, med de 
nye case definitioner og den nye måde at håndtere kontakter med sundhedsvæsenet på, men uden data 
for 2019 (LPR3). På den måde kan man begynde at bruge HAIBA og især, teste i praksis, hvordan det nye 
HAIBA fungerer. Dette giver også mulighed for yderligere at validere systemet. Den gamle visning af HAIBA 
på eSundhed.dk lukkes midt december 2019. 

Validering af specifikke case definitioner 
De nye case definitioner er blevet sammenlignet med de gamle. Sammenligningen viste en forbedret 
sensitivitet, mens specificiteten holdt samme niveau. Der gennemføres nogle regionale valideringsprojekter 
for de specifikke case definitioner, hvor lister med patienter på CPR-niveau deles med regionale eksperter. 
Data valideres op imod lokale data, fx patientjournaler. Indtil videre er det vist, at revisionen af case 
definitionerne er en forbedring og bedre afspejler den kliniske virkelighed.  
 
Case definitionerne blev drøftet i detaljer på HAIBA-følgegruppemødet d. 10. september 2019, hvor 
ændringerne blev godkendt. 

Ny online visning på eSundhed 
SOR-systemet er primært bygget op med udgangspunkt i den organisatoriske ledelse af 
sundhedsinstitutioner. På SOR-workshoppen, som blev afholdt d. 20. august 2019, blev det anbefalet at 
opgøre data i forhold til både den ledelsesmæssige hospitalsstruktur og de enkelte matrikler (geografisk 
lokation).  
Den nye datamodel for LPR3 giver mulighed for at vise data på afsnitsniveau, både i forhold til patienternes 
geografiske opholdssted og i forhold til behandlingsansvar. Der hvor det er muligt at koble afdelingskoder 
fra SOR med de gamle Sygehus-Afdelings koder (SHAK koder) vil HAIBA vise kontinuerlige tal for hele 
overvågningsperioden. For nogle afdelinger, og især afsnit, vil der kun være data fra introduktionen af LPR3 
(1. februar 2019 for Region Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland, og 1. marts 2019 for Region Nordjylland 
og Syddanmark) og frem. 
 
En test-version af online visningen findes nu på eSundhed, med data fra 2018. Dataindholdet er stadig 
under validering og skal ikke fortolkes endnu. 
 
D. 10. oktober 2019 blev der afholdt en workshop, hvor test-versionen blev drøftet for at sikre, at data 
opgøres meningsfuldt og brugbart. Ændringsønsker fra denne workshop er under udarbejdelse og bliver 
vist online i løbet af de næste par dage. Med denne opdatering af test-versionen bliver også data fra 2014-
2017 tilføjet. 
 
Vi vil også meget gerne høre, hvad andre HAIBA-brugere synes om den nye visning. Send gerne 
kommentarer til haiba@ssi.dk.  
Når man evaluerer visningen kan man fx se på:  

 Brugervenlighed (er instrukser klare, fungerer filtrene som forventet?)  

 Håndtering af SOR i denne visning (passer sundhedsinstitution og geografisk lokation, kan man 
finde sin relevante afdeling/afsnit?) 

 Funktionaliteten (fungerer det i ens internet browser, kan man downloade tabellen i Excel?) 

Datafiler til regionale servere 
D. 4. og d. 22. oktober modtog udvalgte HAIBA-brugere i hver region test-datafiler, svarende til dem, der i 
fremtiden dagligt skal sendes til de regionale servere. Formålet er, at undersøge om filerne er håndterbare 
til regionale anvendelser.  

https://www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/HAIBA
mailto:haiba@ssi.dk


 
 

HAIBA temadag udskudt til 2020 
Temadagen, som oprindeligt var planlagt til d. 3. december 2019, bliver udskudt til 2020. Dermed får 
brugere tid til at se på det reviderede overvågningssystem og indsamle erfaringer, som kan debatteres på 
temadagen. Temadagen er for alle - både dem der allerede bruger HAIBA, og dem der er interesserede i at 
lære HAIBA at kende.  

Bliv opdateret om fremskridt i HAIBA 
Hvis du ikke allerede er på mailinglisten vedr. opdateringer om HAIBA, kan du tilmelde dig ved at sende en 
e-mail til haiba@ssi.dk. Send gerne dette nyhedsbrev videre. 

mailto:haiba@ssi.dk

