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Behandlingsrelation – hvad kan man uden BRS? 

• Rollebaseret adgang fra fagsystemer
• Autorisation, stilling, speciale m.v.
• Hvem kan se ”knappen” i fagsystemer?

• Undersøgelse af en stikprøve af indhentninger/opslag

• Sætte maskinelle algoritmer til at gennemgå logdatabasen (Region Sjælland)
• Geografisk nærhed (geodata ud fra adresser)
• Familierelation (ud fra cpr-opslag)
• Er patienter også ansat (personalesystem)

•MinLog – opdager patienten selv manglende behandlingsrelation?
• Alle indhentninger/opslag vises ift. datakilde avendt
• Regionerne viser snart klinikeropslag i EPJ-systemer

• BRS understøtter især effektivisering af stikprøvekontrol!!!
• BRS-niveau kunne også vises i MinLog på sundhed.dk!?



Patienten kan selv følge med…



Behandlingsrelation - regulering

•PROAKTIV
• Dette findes ikke i dag ift. BRS (stiller store performancekrav)

• Sundhed.dk benytter Yderregister proaktivt ift. praksislæger (sikringsgruppe 1)

• Sundhed.dk benytter Refhost proaktivt ift. speciallæger (er der en henvisning?)

• Adgangsregulering i Fagsystem (autorisation, rolle)

•RETROSPEKTIV (med BRS)
• Der er en tidsforsinkelse – afhængig af opdatering af BRS-datakilde

• Sundhed.dk udstiller auditlog-data fra Sundhedsjournalens datakilder med BRS-
vurdering for regionale dataansvarlige

• Der udsendes borgerbreve for E-Journal/Labsvarportal opslag

•Sundhedsjournal og FMK benytter i dag BRS intensivt!



Dataleverandører og brugere



Tidsaspektet
1 uge 1 måned 3 måneder 1 år Nogensinde
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Samme kliniker

Samme afdeling
Samme praksis

Samme overafdeling
Samme privathospital

Samme Sygehus
Samme Klinikområde

Samme Region
Samme Kommune

Princippet for BRS



Tidsaspektet
1 uge 1 måned 3 måneder 1 år Nogensinde

O
rg

an
is

at
io

n
sa

sp
e

kt
et

H
vo

r 
er

 k
lin

ik
e

r
o

g 
p

at
ie

n
t

Samme kliniker

Samme afdeling
Samme praksis

Samme overafdeling
Samme privathospital

Samme Sygehus
Samme Klinikområde

Samme Region
Samme Kommune

Princippet for BRS



Behandlingsrelation

• Tidsaspekt (aktualitet):
• Er patienten aktuelt indlagt/i konsultation
• Har patienten været indlagt det sidste år
• Har patienten nogensinde været indlagt 
• Hvor gammel er patientens henvisning til speciallægen

•Organisationsaspektet:
• Er patienten tilmeldt klinkerens praksis
• Har patienten været behandlet i praksis eller

speciallægepraksis
• Er patienten indlagt på samme overafdeling/underafdeling

som klinikeren er tilknyttet.
• Er patienten indlagt på samme hospital som klinikeren er 

tilknyttet.
• Er patienten indlagt i samme region som klinikeren er ansat.Patient

Kliniker

Organisation
Praksis/Hospital

Tilknytning
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Behandlingsrelationsservicen (BRS)

SHAK/SOR/Ydernr/CVR
CPR patient
CPR kliniker
Opslagsdato
Opslagstidspunkt

BRS

LPR

RefHost

Yderregister

Notifikations-
service

All

A+, A, B, C, D, E

Forespørgsel?

YdelsesregisterINPUT

OUTPUT

CVR

CVR



BRS-regler

Kilde A+ A B C D E

Ydelsesregister
(ydelser/afregninger)

Praksis/Speciallæger

Match på 
ydernummer, 
patient cpr og 
dato

Match på 
ydernummer, 
patient cpr, men 
ikke dato

Ingen af 
ovenstående, og 
testet interval er 
max 62 dage
siden

Ingen

Yderregister
(Tilknytning via sikringsgruppe 1)

Praksislæger

Match på 
ydernummer, 
patient cpr og 
dato

Match på 
ydernummer, og 
patient cpr, men 
ikke dato

Ingen af 
ovenstående, og 
testintervallet er 
max 10 dage
siden

Ingen

Henvisningshotel REFHOST/DNHF
(henvisning/speciale)

Speciallæger

Match på 
ydernummer, 
patient cpr, 
ydercpr og dato

Match på 
ydernummer, 
patient cpr og 
dato

Match på 
ydernummer, 
patient cpr, men 
ikke dato

Ingen af 
ovenstående, og 
testintervallet er 
max 2 dage siden

Ingen

Landspatientregister LPR2, LPR3
(DRG-afregning)

Hospitalsklinikere

Match på SKS-7, 
SOR(?), patient 
cpr og dato

Match på SKS-4, 
SOR(?), patient 
cpr og dato

NY

Match på SKS-4,
SOR (?), patient 
cpr,
men ikke dato

Ingen

Landspatientregister LPR2, LPR3
(DRG-afregning)

Hospitalsklinikere

FORSLAG TIL NY KATEGORI:

B -

Match på SKS-4, 
SOR(?), patient 
cpr

FORSLAG TIL NY KATEGORI:

C -

Match på 
REGION, patient 
cpr

LPR

RefHost

Yderregister

Ydelsesregister



Datakilde

Adgang for

LPR2/3 Sikrede SS-register RefHost

Sygehuse X

Privathospitaler X

Speciallæger X X

Praksislæger X X

Tandlæger X

Kommuner

Apoteker

Pens. læger

Kan vi finde nye datakilder til BRS



Datakilde

Adgang for

LPR2/3 Sikrede SS-register RefHost/

DNHF

WebReq FMK/CTR CPR

BOPÆL

MedCom

deling

Sygehuse X X X X

Privathospitaler X X X

Speciallæger X X X X

Praksislæger X X X X X X

Tandlæger X X X

Kommuner X X X X

Apoteker X

Pens. læger

Kan vi finde nye datakilder til BRS



Aktuel problemstilling!!!

•LPR2 er afløst af LPR3

•SHAK er afløst af SOR

•SHAK hierarki (7 cifre: SSSOOU)
• SSSS (sygehus)
• OO (overafdeling)
• U (underafdeling)

•SOR hierarki
• Ønske: ID-27 (Hierarki a la SHAK)

•AUDIT for en uge i august – problematisk!

•HUSK: Man må aldrig benytte en BRS-datakilde til at validere 
adgangen til datakilden selv!!!



Hvordan kommer jeg i gang?

https://www.nspop.dk/display/public/web/BRS+-+Guide+til+anvendere

https://www.nspop.dk/display/public/web/BRS+-+Guide+til+anvendere


BRS
Behandlings Relations Servicen

BRUGERGRUPPE FOR BRS:
Hvis I har forretningsmæssig erfaring 

eller behov så send en mail til 
Signe Zacchi Rindholt

<SIZR@sundhedsdata.dk>

Møde 24. januar 2020

SPØRGSMÅL / KOMMENTARER

Chefkonsulent – Jens Rahbek Nørgaard – MedCom – jrn@medcom.dk 
Chefkonsulent – Pia Jespersen – Sundhedsdatastyrelsen - pihj@sundhedsdata.dk


