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Vejledning til brug af automatiseret dataoverførsel til Skizofrenidatabasen, Indlagte
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 indikatorområder samt prognostiske faktorer som er relevante for de indlagte patienter.
For overskuelighedens skyld gennemgås de 3 indikatorområder der vedrører de incidente patienter først (grøn skrift).

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
Skizofreni
2. Klik på ”tandbørsten”
I satellitten kan man få overblik over
hvorvidt indikatorerne er
dokumenteret.

Satellitten er opdelt i de indikatorer der vedrører incidens i 1 år, incidens i 2 år og prævalente patienter
Fremsøgning af skabeloner
1. Klik på ”Skabeloner” i
funktionsmenuen.
2. Her fremkommer en træstruktur
med alle tilgængelige skabeloner
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Vejledning til korrekt dokumentation i CSC (indikatoropdelt)
Indikatorområde 1: Udredning –
Indberettes kun for incidente
patienter inden for 12 måneder fra
diagnosedatoen.
Vurdering ved speciallæge i psykiatri
eller specialpsykolog

Koden ZZP0010C (voksen)/ZZP0010D (børn) overføres automatisk når speciallægens 4 ciffers brugerkode
fremgår af journalnotatet/journaloptagelsen/gennemgangen. Koden ZZP0012A overføres automatisk når
specialpsykologens 4 ciffers brugerkode fremgår af journalnotatet /journaloptagelsen/gennemgangen.

Systematisk diagnostisk
interview/semistruktureret interview

Koden ZZ4992 overføres automatisk, hvis der er dokumenteret i feltet ”Diagnostisk interview” Feltet
indgår i flere skabeloner: Journalnotat, Journaloptagelse, Gennemgang.

1.
Diagnostisk interview

2.
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Udredning af kognitiv funktion (unge
under 35 år) ved psykolog (OBS inden
for 24 måneder)

Koden ZZ5061 overføres automatisk, hvis der er dokumenteret i feltet ”test”. Feltet indgår i flere
skabeloner: Journalnotat, Journaloptagelse, Gennemgang.

1.

Test

2.
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Vurdering af sociale støttebehov
(socialrådgiver eller andet personale)
1.

Koden ZZV005C overføres automatisk hvis der er dokumenteret i Skabelonen ”Vurdering af sociale
støttebehov/social udredning”. Er der dokumenteret behov for social udredning overføres i stedet Koden
ZZ0150BX. Begge vurderinger kan også dokumenteres via RKKP satellitten.

Psykiatri

Vurdering vedrørende sociale
støttebehov
2.
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Indikatorområde 5.
Familieintervention – Indberettes kun Hvorvidt pårørende tager imod tilbud om kontakt eller ej skal dokumenteres i Skabelonen ”Samtale med
for incidente indenfor de første 24
pårørende”
måneder fra diagnosedatoen.
Omhandler hvorvidt patientens
pårørende har taget imod tilbud om
kontakt med behandlende afdeling.
1.

Samtale med pårørende 2.

Hos patienter > 18 år: Koden BVAA5 overføres automatisk hvis der er er dokumenteret i skabelonen fx
”resume af samtale”.
Er det ikke muligt at skabe kontakt til pårørende, eller pårørende ønsker ikke kontakt, overføres koden
AWZ13B automatisk hvis dette er dokumenteret i skabelonen (BLÅ PILE)
Hos patienter < 18 år: Koden BVAA97 (forældre)/BVAA99 (værge) overføres automatisk hvis der er
dokumenteret i skabelonen.
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Indikatorområde 6. Psykoeduktion –
Indberettes kun for incidente – inden
for 24 måneder efter diagnosedatoen

Koden BRKP1A (individuel psykoedukation) /BRKP8A (gruppe psykoedukation) / BRKP7 (psykoedukativ
familieintervention i B&U) overføres automatisk hvis typen af psykoedukation samt deltagelse er
dokumenteret i skabelonen ”Undervisning til patient/pårørende” (BLÅ PILE)

Omhandler deltagelse i et
manualiseret psykoedukationsforløb
1.
Undervisning til patient/pårørende
2.
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Indikatorområde 2: Medicinsk
behandling
Omhandler patienter der får
vederlagsfri antipsykotika, og skal
indberettes minimum 1 gang årligt.

Vederlagsfri antipsykotika dokumenteres i skabelonen ”Medicintilskud”.
Under tilskudstype, findes og klikkes på ”Vederlagsfri”. Derefter fremkommer mulighed for at klikke af
hvor mange lægemidler patienten får. Herefter vil koden BRHA0 + tillægskoder afhængig af antal
automatisk blive overført. Skabelonen kan også tilgås via RKKP satellitten, ligesom overblik over
indberetningen fås i RKKP satellitten

1.
Medicintilskud

2.

Indikatorområde 3: Bivirkninger til
medicinsk behandling.

Koderne ZZ004B1A (neurologiske bivirkninger)/ZZV004B2A (fravær af neurologiske bivirkninger),
ZZV004B1B (søvn- og sedationsbivirkninger) / ZZV004B2B (fravær af søvn- og sedationsbivirkninger)
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Alle 3 indikatorer indberettes
minimum 1 gang årligt.

ZZV004B1D (seksuelle bivirkninger) / ZZ004B2D (fravær af seksuelle bivirkninger), bliver automatisk
overført når de er vinget af i skabelonen. Skabelonen kan også tilgås via RKKP satellitten, ligesom overblik
ses i satellitten.

Fravær af bivirkninger skal kodes
uanset om bivirkningen er behandlet
væk eller aldrig har været tilstede.
1.
Bivirkninger til medicinsk
antipsykotisk behandling

2.

Indikatorområde 4: Undersøgelse for
metabolisk syndrom
Højde og vægt indberettes ved første
kontakt.
Vægt og BT indberettes herefter
minimum 1 gang årligt

Højde og vægt dokumenteres under fanebladet ”værdier” i skabelonen ” Mål og vægt”, eller under KRAM
screening. De seneste data (inden for de seneste 12 måneder) overføres automatisk med koden ZZ0240 +
vægt i kg, samt koden ZZ0241 + højde i cm.

Blodtryk dokumenteres under fanebladet ”værdier” i skabelonen ”ABCDE værdier”. De seneste data
(inden for de seneste 12 måneder) overføres automatisk med koden ZZ3160 + systolisk/diastolisk værdi.
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Indikatorområde 8:
Selvmordsrisikovurdering ved
udskrivelse
(Senest 7 dage før udskrivelsesdatoen)

Overblik ses i RKKP satellitten
Koden ZZ9970FA2 overføres automatisk, når selvmordsrisikovurderingen er dokumenteret struktureret
ved hjælp af skabelonen (skabelonen findes ifm journaloptagelsen, gennemgang og journalnotater):
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Prognostiske faktorer
Laveste funktions – GAF indberettes
hos alle voksne patienter < 68 år,
måneden op til en årlig status.
Laveste funktions – GAPD indberettes
hos alle < 18 år i måneden op til
udskrivelse/ status.
1.

Voksne < 68 år:
Koden ZZ5900 + værdikoden overføres automatisk når funktions GAF er dokumenteret i ”GAF
skabelonen”, som findes som en selvstændig fane i skabelonerne: ”journaloptagelse”, ”gennemgang” og
”journalnotat” Overblik ses i RKKP satellitten
Se nedenfor:

Kontinuationer

Journaloptagelse – psykiatri 2.

3.
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4.

1.
Journaloptagelse

Kontinuationer
2.

3.
Børn og unge < 18 år:
Koden ZZ5901 + værdikoden overføres automatisk når funktions- GAPD er dokumenteret i ”GAPD
skabelonen” som findes som en del af ”Rating scale” i enten skabelonen ”journaloptagelse”,
”gennemgang” eller ”journalnotat”. OBS ”Rating scale” rulle menuen skal foldes ud for at komme frem til
GAPD. Overblik ses i RKKP satellitten
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Se nedenfor

Reference: Den Nationale Skizofreni Database (datadefinitioner, 2021)
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