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Vejledning til registrering til ADHD-databasen (RKKP) 
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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 ADHD-databasen. 

ADHD-databasen inkluderer børn og unge under 18 år og indeholder data fra to grupper: 

1. Børn og unge i udredning 

2. Børn og unge i behandlingspopulation 

Udredningspopulationen indeholder patienter, som har registreret forløbsmarkøren ADHD-udredning 

start (AGX01A), hvor ADHD-diagnosen ikke er afkræftet inden for 90 dage efter ADHD-udredning 

start. 

Behandlingspopulationen indeholder patienter, som har registreret en af følgende forløbsmarkører; 

BUP-ADHD-pakkeforløb start (AHB01A) eller ADHD-pakkeforløb start (AGB12A) og mindst en 

diagnosekode for ADHD (DF 90.0, DF 90.1, DF 90.8 eller DF 98.9C). 

 

Målgruppe 

Vejledningen er rettet mod alt klinisk personale. 
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Fremgangsmåde 

I NordEPJ findes en standardplan for ADHD-databasen (PSYK ADHD), som indeholder aktiviteter 

vedrørende alle indikatorer i databasen. 

I nedenstående beskrives det, hvordan der skabes overblik over registrering til ADHD-databasen 

ved hjælp af overbliksbilledet PSYK ADHD Databasen. 

I vejledningen beskrives det, hvordan standardplanen PSYK ADHD oprettes og hvordan der 

registreres til ADHD-databasen. 

Overbliksbilledet PSYK ADHD 
For at skabe overblik over patienten i relation til registrering til ADHD-databasen kan 

overbliksbilleder PSYK ADHD anvendes.  

I dette overbliksbillede kan man læse om tidligere registreringer til ADHD-databasen fra 

standardplanen PSYK ADHD, det anbefales at orientere sig i dette overbliksbillede, da tidligere 

registreringer ikke kan læses i selve standardplanen. 

Overbliksbilleder kan findes på følgende måde: Klik på ikonet:  (eller F7) og vælg dernæst 

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

Ctrl+O. 

 

2. Vælg Psykiatri → vælg PSYK RKKP → vælg PSYK ADHD. 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 ADHD og vælg Opret resultat eller dobbeltklik 

for at journalføre aktiviteterne. 

 

Højreklik 

her 
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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 

Somatisk 
udredning 

1: Andelen af udredningsforløb, 
hvor der er foretaget somatisk 
udredning senest 120 dage efter 
start af ADHD-udredning 

Somatisk undersøgelse 
 
Somatisk udredning 
 
Procedure foretaget i andet 
regi 

ZZ0149A 
 
ZZ0149AX 
 
AWZ17 

Klinisk 
observation 
eller 
diagnostisk 
interview 

2a: Andelen af udredningsforløb 
blandt 0-5-årige, hvor barnet er 
vurderet ved klinisk 
miljøobservation senest 120 
dage efter start af ADHD-
udredning 

Pædagogisk observation ZZ0207 
 

2b: Andelen af udredningsforløb 
blandt de 6-17-årige, hvor der, 
senest 120 dage efter start af 
ADHD-udredning, er foretaget 
enten manualiseret diagnostisk 
interview eller klinisk 
miljøobservation 

Pædagogisk observation 
 
Semistruktureret 
diagnostisk interview 
 
Systematisk diagnostisk 
interview 

ZZ0207 
 
ZZ4992 
 
 
ZZ4994 

ADHD-RS-
skema til 
forældre 

3: Andelen af udredningsforløb 
blandt 3-16-årigem hvor forældre 
har udfyldt og returneret ADHD-
RS-skema vedrørende ADHD-
sværhedsgrad senest 120 dage 
efter start af ADHD-udredning 

ADHD-RS-skema til 
forældre returneret og 
udfyldt 
 
Ingen indikation for 
udsendelse af ADHD-RS-
skema til skole/institution 

BVAC22A 
 
 
 
ZZV005B8 

ADHD-RS-
skema til 
skole/institution 

4: Andelen af udredningsforløb 
blandt 3-16-årigem hvor 
skole/institution har udfyldt og 
returneret ADHD-RS-skema 
vedrørende ADHD-
sværhedsgrad senest 120 dage 
efter start af ADHD-udredning 

ADHD-RS-skema til 
skole/institution returneret 
og udfyldt 
 
Ingen indikation for 
udsendelse af ADHD-RS-
skema til skole/institution 

BVAC23A 
 
 
 
ZZV005B8 

Diagnostisk 
ADHD-
konference med 
deltagelse af 
speciallæge 

5: Andelen af udredningsforløb, 
hvor der er afholdt diagnostisk 
konference med deltagelse af 
speciallæge i børne- og 
ungdomspsykiatri senest 120 
dage efter start af ADHD-
udredning 

Diagnostisk ADHD-
konference med deltagelse 
af speciallæge 

ZZ0190C 

Koordinerende 
netværksmøde 

6: Andelen af behandlingsforløb, 
hvor der er foretaget 
koordinerende netværksmøde 
senest 90 dage efter start af 
ADHD-pakkeforløb 

Netværksmøde 
 
Koordinerende 
netværksmøde 

BVAW2 
 
BVAW22 

ADHD-relateret 
psykoedukation 

7: Andelen af behandlingsforløb, 
hvor patienten har modtaget 
ADHD-relateret psykoedukation 
senest 120 dage efter start af 
ADHD-pakkeforløb 

Individuel psykoedukation 
 
Psykoedukation i gruppe 
 
Psykoedukativ 
familieintervention 

BRKP1 
 
BRKP8 
 
BRKP7 
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For at se tidligere registreringer i standardplanen skal overbliksbilledet PSYK ADHD anvendes. 


