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Ændring af SKS-koder og registrering af ergo- og fysioterapeutiske ydelser  

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen retter hermed henvendelse til 

Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af oplysninger fra vores medlemmer om, at der i 

forbindelse med overgangen fra LPR2 til LPR3, er sket væsentlige ændringer i ergo- 

og fysioterapeuters registrering af SKS-koder i indberetning til LPR.  

Registrering af fysio- og ergoterapeutiske ydelser har været obligatorisk i kommuner 

og på hospitaler i en årrække, og har siden kommunalreformen været anvendt i for-

bindelse med afregning og monitorering af fysio- og ergoterapeutisk behandling på 

hospitalerne og af genoptræningsområdet. 

Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Sundhedsstyrelsen har i den for-

bindelse udarbejdet "Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysiotera-

peutiske ydelser ", som hjælperedskab til ergo- og fysioterapeuter: https://sundheds-

datastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-speci-

fikke-omraader/genoptraening 

Vores medlemmer har gjort os bekendt med, at Sundhedsdatastyrelsen har besluttet, 

at en lang række procedurekoder ikke kan indberettes til LPR3 samt, at der ikke læn-

gere tillades SKS-koder på tre karakterer. 

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne oplever stor frustration ved den nye registre-

ringspraksis og er usikre på, hvilken betydning lukning af SKS-koder har – såvel fagligt 

som for afregning og monitorering af genoptræningsområdet. Nogle medlemmer 

har, i hast, set sig nødsaget til at udarbejde nødtørftige lokale retningslinjer og ”kode-

kataloger”. 

I Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen undrer vi os over, at vi ikke har 

modtaget orientering fra Sundhedsdatastyrelsen om denne væsentlige ændring af re-

gistreringspraksis.  

Særligt i lyset af, at vi sidste år holdt flere møder med styrelsen, hvor vi blandt andet 

drøftede muligheden for en forenkling af kodekataloget. Vi fik på møderne indtryk af, 
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at styrelsen ville undersøge mulighederne, og at dette arbejde selvfølgelig skulle ske i 

samarbejde med os.  

Så vores spørgsmål er, hvordan vi nu kommer videre, så vi kan hjælpe vores medlem-

mer med den nye registreringspraksis. 

Konkret foreslår vi et møde, hvor vi kan får afklaret vores usikkerhed med hensyn til 

den nye registreringspraksis, herunder ønsker vi afklaring af, hvorvidt Sundhedsdata-

styrelsen har planer om at udvikle støtteredskaber til ergo- og fysioterapeuterne. 

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen bidrager gerne med faglige input 

i det videre arbejde.  

Men indtil videre ser vi os nødsaget til at henvise spørgsmål om de aktuelle ændrin-

ger til Sundhedsdatastyrelsen.  

Det ville i den forbindelse være særdeles nyttigt for os, om styrelsen kunne oplyse os 

om informationer på den relevante kontaktperson i Sundhedsdatastyrelsen. 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

  

Med venlig hilsen                                                                                                                                          

 

             
Karen Langvad                                                              Lars Møller 

Direktør, Danske Fysioterapeuter                             Direktør, Ergoterapeutforeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


