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Vejledning til brug af automatiseret dataoverførsel til Depressionsdatabasen, Ambulante
Følgende vejledning omhandler:
1.
2.
3.
4.

Vigtige FAQ til sikring af automatisk overførsel
Fremsøgning og brug af RKKP satellitten
Fremsøgning af skabeloner
Hvilken dokumentation der overføres automatisk, når kravene til struktureret dokumentation i Clinical suite (CCS) er opfyldt

Vigtige FAQ til sikring af automatisk overførsel
For at alle relevante data tilknyttet de enkelte indikatorer i databasen overføres automatisk fra CSC til RKKP, er det vigtigt, at følgende sikres:
a. Der skal dokumenteres det rette sted i rette skabeloner i CSC (se vejledning i næste afsnit).
b. Der skal dokumenteres inden for patientens kontakt (dokumentation der sker efter patienten er udskrevet eller afsluttet kommer ikke med,
medmindre tidspunktet ændres så det ligger inden for kontakten).
c. Undersøgelser og vurderinger mv. skal foregå og dokumenteres indenfor det tidsrum som indikatoren foreskriver (ex. Indikatorområde 1:
Udredning – Indberettes kun for incidente patienter inden for 12 måneder fra diagnosedatoen).
d. Brug RKKP satellitten i CSC som tjekliste, så det sikres, at alle indikatorer er opfyldt inden for rette tid jf. databasens indikator.

RKKP it lister: Flere steder modtager lister x 1 mdr. over de patienter som indgår i databasen. Disse lister viser et overblik over, hvilke indikatorer der

er opfyldte for de enkelte patienter, og hvilke der ikke er. Det er vigtigt at vide, at der er et slip mellem de sidste overførte data til RKKP og det udtræk
der fremgår af de lister man modtager ude i enhederne – derfor vil man af og til opleve at nogle data mangler.
Disse lister bør bruges vejledende og man bør først og fremmest orientere sig i RKKP satellitten samt følge FAQ a – d, for at sikre sig, at alle data er
korrekt registreret og dermed overføres til RKKP.
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Vejledning til brug af RKKP satellitten, brugen af de rette skabeloner til dokumentation mv.
I de følgende er det beskrevet og illustreret, hvordan RKKP satellitten fremsøges og bruges, samt hvordan der korrekt dokumenteres i forhold til de
enkelte indikatorer i databasen.
Det er helt nødvendigt, at få afklaret, hvilke faggrupper der dikterer, og hvilke der skriver i CCS. Dem der dikterer, skal diktere ud fra de relevante
skabeloner, så den sekretær der skal skrive i CCS ikke kan komme i tvivl om hvor dokumentationen skal skrives, så automatisk overførsel kan ske.

Vejledningen gennemgår systematisk de 8 indikatorer som er relevante for det ambulante område.

Vejledning til fremsøgning og brug af RKKP satellitten
Fremsøgning af RKKP satellitten
1.
2.
3.

Vælg faneoverblik
Vælg enten Behandling eller Pleje
Klik på RKKP fanen
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Brugen af RKKP satellitten
1. Klik på RKKP indikatorer for
depression
2. Klik på ”tandbørsten”
I satellitten kan man få overblik over
hvorvidt indikatorerne er
dokumenteret.

Fremsøgning af skabeloner
1. Klik på ”Skabeloner” i
funktionsmenuen.
2. Her fremkommer en træstruktur
med alle tilgængelige skabeloner
Under Psykiatri (Blå pil) findes udover
en række psykiatrispecifikke
skabeloner også adgang til at
registrere de indikatorer der skal
registreres via satellitten.

3

Version 2 2021-07-12 /AJ og MAJ

Vejledning til korrekt dokumentation i CSC (indikatoropdelt)
Indikator 1b: Vurdering ved
speciallæge i psykiatri
(Senest 30 dage efter 1. ambulante
besøg)

Med vurdering forstås at speciallægen har set og vurderet patienten – enten ved direkte patientkontakt
eller via et direkte teletransmitteret interview – og at der er taget stilling til aktuel og fremtidig behandling

Koden ZZP0010C (voksen)/ZZP0010D (børn) overføres automatisk når speciallægens 4 ciffers brugerkode
fremgår af journalnotatet.
Ingen indikation for speciallægevurdering: Dokumenteres via satellitten, og herefter overføres koden
ZZ005B1 automatisk

1. klik her
2. dokumentation fremgår her
Indikator 2b: Somatisk udredning
(Senest 30 dage efter 1. ambulante
besøg)

Koden ZZ0149AX (somatisk udredning) overføres automatisk når dokumentationen i CCS er foretaget
struktureret (ved brug af skabeloner).
KRAV til automatisk overførsel af ZZ0149AX:
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1. Objektiv undersøgelse dokumenteret via skabelon enten ifm ”Journaloptagelse- Psykiatri”,
”Gennemgang-psykiatri” eller ”Journalnotat- psykiatri”.

2. Højde og vægt fremgår i skabelonen ”Mål og vægt”

3. BT fremgår i skabelonen ”ABCDE værdier”
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4. EKG og blodprøver fremgår af ”kumuleret svar”
Koden ZZ0149A (somatisk undersøgelse) overføres automatisk når dokumentationen i CCS er foretaget
struktureret (ved brug af skabeloner).
KRAV til automatisk overførsel af ZZ0149A:
Ovenstående punkter 1-3 er alle dokumenteret struktureret ved brug af skabeloner.

Indikator 3b: Vurdering af sociale
støttebehov
(Senest ved afslutningen)

Somatisk udredning /Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi:
Klikkes af via Satellitten og ”tandbørsten”. Herefter overføres koden: AWX17 + ZZ0149/ZZ0149AX
automatisk.
Koden ZZV005C overføres automatisk når det i satellitten fremgår, at der er foretaget en vurdering af
behovet.
Gå ind i satellitten via RKKP fanebladet og klik på tandbørsten. Klik på ”Vurdering vedr. sociale
støttebehov/social udredning” Klik af om der er behov eller ej. Derefter vil det som nedenfor fremgå at
der er foretaget en vurdering.
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Indikator 4b: Vurdering af
depressionssværhedsgrad ved HAM17 ved opstart af forløb
(Senest 30 dage efter 1. ambulante
besøg)

Koden ZZV02K1 + værdikode (VPH000-VPH0052) overføres automatisk når vurdering samt score er
dokumenteret struktureret i skabelonen

Ingen indikation for vurdering af sværhedsgraden (ZZV005B2) overføres når dette er dokumenteret via
satellitten:
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Her klikkes i ”ved indlæggelse”
Indikator 5b: Vurdering af
depressionens sværhedsgrad med
HAM-17 ved afslutning af forløbet
(maksimalt 30 døgn før afslutning)

Koden ZZV02K2 + værdikode (VPH000-VPH0052) overføres automatisk når vurdering samt score er
dokumenteret struktureret i skabelonen

Ingen indikation for vurdering af sværhedsgraden (ZZV005B2) overføres når dette er dokumenteret via
satellitten:
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Her klikkes i ”ved udskrivelse”
Indikator 6b:
Selvmordsrisikovurdering ved 1.
ambulante besøg
(Senest 1 døgn efter 1. ambulante
besøg)

Koden ZZ9970FA1 overføres automatisk, når selvmordsrisikovurderingen er dokumenteret struktureret
ved hjælp af skabelonen (skabelonen findes ifm journaloptagelsen, gennemgang og journalnotater):

Indikator 8: Tilbud om psykoterapi
(Senest 90 døgn efter 1. ambulante
besøg)

Koden ZZ5731 overføres automatisk hvis det er dokumenteret i satellitten at der er givet tilbud
Koden ZZV005B3 overføres automatisk hvis det er dokumenteret i satellitten, at der ikke er indikation for
psykoterapi.
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Indikator 9b. Tilbud om
pårørendekontakt

Koden BVAA5 overføres automatisk når pårørendekontakt er dokumenteret struktureret via skabelonen:
”Samtale med pårørende – Psykiatri”.

Er det ikke muligt at få kontakt til pårørende, enten fordi der ikke er pårørende eller fordi
patienten/pårørende ikke ønsker kontakt, overføres koden AWZ13B automatisk hvis der er klikket i en af
de to muligheder markeret med blå pile. Alternativt kan koden ZZV005B5 overføres, hvis det i satellitten
er dokumenteret:
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Reference: Dansk Depressionsdatabase (datadefinitioner, februar 2019) og (Beregningsregler, juni 2021)
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