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Vejledning til registrering til Dansk Depressionsdatabase 

(RKKP) – Indlagte patienter 
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Udarbejdet af, dato, version og ændringer/tilføjelse 
Udarbejdet af: Julie Buck Nedergaard, Kvalitetskoordinator. 

Dato: 26. september 2022 

Version: 1 

 

Beskrivelse 

I det følgende beskrives det, hvordan der i NordEPJ dokumenteres, således der sikres automatisk 

dataoverførsel til RKKP-databasen Dansk Depressionsdatabase. 

Dansk Depressionsdatabase inkluderer personer på 18 år og derover, som har en 

depressionsdiagnose. 

 

Målgruppe 

Vejledningen er rettet mod alt klinisk personale. 

 

Fremgangsmåde 

I NordEPJ findes en standardplan for Dansk Depressionsdatabase (PSYK Depression - Indlagt), 

som indeholder aktiviteter vedrørende alle indikatorer i databasen. 

I nedenstående beskrives det, hvordan der kan skabes overblik over registrering til Dansk 

Depressionsdatabase ved hjælp af overbliksbilledet PSYK Depression. 

I vejledningen beskrives det, hvordan standardplanen PSYK Depression - Indlagt oprettes og 

hvordan der registreres til Dansk Depressionsdatabase. 
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Overbliksbilledet PSYK Depression 
For at skabe overblik over patienten i relation til registreringen til Dansk Depressionsdatabase kan 

overbliksbilledet PSYK Depression anvendes.  

I dette overbliksbillede kan man læse på tidligere registreringer til Dansk Depressionsdatabase fra 

standardplanen PSYK Depression – Indlagt. Det anbefales at orientere sig i dette overbliksbillede, 

da tidligere registreringer ikke kan læses i selve standardplanen. 

Oversigtsbilledet findes på følgende måde: Klik på ikonet:  (eller F7) og vælg dernæst PSYK 

Depression. 

 

 

Oprettelse af standardplanen PSYK Depression - Indlagt 
1. Stå i plan og resultater. Højreklik i aktivitetsoversigten og tryk på opret standardplan eller 

Ctrl+O. 
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2. Vælg Psykiatri → vælg PSYK RKKP → vælg PSYK Depression-Indlagt. Vær opmærksom 

på, om tid og dato er korrekt i forhold til tidstro registrering. Klik dernæst på OK. 

 
 

 

3. Nu ligger de forskellige aktiviteter inde i aktivitetsoversigten plan og resultater. Der 

højreklikkes i resultatoversigten ud for PSYK Depression – Indlagt og vælg Opret resultat 

eller dobbeltklik for at journalføre aktiviteterne. 
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4. Dobbeltklik i feltet ud for standardplanen i plan og resultater for at starte registrering og 

nedenstående felt kommer frem: 
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Nu er det muligt at dokumentere og lave registreringer for alle databasens indikatorer, men det 

forventes ikke, at der dokumenteres beskrivelser i beskrivelsesfelterne: 

Indikatorområde Indikator Aktivitetsnavn Kode 

Udredning 1a: andelen af indlæggelser, der 
vurderes ved speciallæge i 
psykiatri inden for 7 dage fra 
indlæggelsesdato 

Set og vurderet af 
speciallæge i psykiatri 
 
Ingen indikation for 
vurdering af speciallæge i 
psykiatri 

ZZP0010C 
 
 
ZZV005B1 

2a: andelen af indlæggelser, hvor 
der er iværksat somatisk 
udredning inden for 2 dage fra 
indlæggelsesdato 

Somatisk undersøgelse 
Procedure foretaget i 
andet regi 

ZZ0149A  
 
AWX17 

Sociale 
støttebehov 

3a: andelen af indlæggelser, hvor 
patienten vurderes vedrørende 
sociale støttebehov senest ved 
udskrivelse 

Vurdering vedrørende 
sociale støttebehov 

ZZV005C 
 

Sværhedsgrad 
af depression 

4a: andelen af indlæggelser, der 
har fået vurderes 
sværhedsgraden af depression 
ved Hamiltons Depressionsskala 
(HAM-17) inden for 7 dage fra 
indlæggelsesdato 

Vurdering af 
depressionssværhedsgrad 
 
Ingen indikation for 
vurdering af 
depressionssværhedsgrad 

ZZV020K 
 
  
ZZV005B2 
 

5a: andelen af indlæggelser, der 
har fået vurderes 
sværhedsgraden af depression 
ved Hamiltons Depressionsskala 
(HAM-17) ved udskrivelse 

Vurdering af 
depressionssværhedsgrad 
 

ZZV020K 
 
  
ZZV005B2 
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Ingen indikation for 
vurdering af 
depressionssværhedsgrad 

Selvmordsrisiko 6a: andelen af indlæggelser, der 
er undersøgt for selvmordsrisiko 
ved indlæggelse 

Screening for 
selvmordsrisiko 

ZZ9970FA 
 

7: andelen ad indlæggelser, der 
er undersøgt for selvmordsrisiko 
ved udskrivelse 

Screening for 
selvmordsrisiko 

Inddragelse af 
pårørende 

9a: andelen af indlæggelser, hvor 
der senest ved udskrivelse er 
kommunikeret med pårørende 
med henblik på inddragelse 

Samtale med pårørende 
 
Etablering af kontakt til 
patientens pårørende ikke 
muligt 
 
Ingen indikation for 
pårørendekontakt 

BVAA5  
 
AWZ13B 
 
 
 
ZZV005B5 

Planlagt 
opfølgning 

10: andelen af indlæggelser, hvor 
der er planlagt opfølgning senest 
ved udskrivelse 

Planlagt opfølgning 
 
Ingen indikation for 
planlagt opfølgning 

AWB4  
 
ZZV005B4 

 

For at se tidligere registreringer i standardplanen skal overbliksbilledet PSYK Depression anvendes. 

 


