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Indikator/ 
problemo
mråde 

Problemstilling/handling/  
kommentarer 

Modtaget Handling/kommentar fra 
databasen/KCKS-Vest 

inklusion a) Når nævneren skal beregnes, er 
det så alle børn, der har været 
igennem et ADHD udredningsforløb? 
(bortset fra dem der blev sorteret fra 
undervejs med en kode AGX01B - 
ADHD-udredning afsluttet, 
formodning afkræftet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Eller er det kun de børn der ender 
med at få en diagnose indenfor ADHD 
spektret? 
 

6. marts 2013 Ad. a) Ja. Alle børn, som har 
været igennem et 
udredningsforløb, indgår i 
nævneren. Undtaget er dog de 
grupper, der står listet op under 
eksklusionskriterierne på side 5 i 
datadefinitionerne: 1) Patienter 
med midlertidigt CPR-nr. 2) 
Patienter, hvor man i samme 
kontakt, hvor man har kodet 
AGX01A for ”ADHD-udredning 
start”, kan afkræfte mistanken 
og derfor koder AGX01B ”ADHD-
udredning afsluttet, mistanke 
afkræftet”. 3) Indlæggelser eller 
ambulante kontakter, der 
begynder og afsluttes samme 
dag. 
 
 
Ad. b) nej 
 
 
 
 

Registrering Hvordan adskiller koden AGX01B 
”ADHD-udredning afsluttet, mistanke 
afkræftet” sig fra tillægskoden til 
ADHD diagnosekonferencen (ZZ5650 
– aktuel mistanke om sygdom 
afkræftet)? 

6. marts 2013 Denne kode anvendes i 
forbindelse med afholdelse af 
diagnostisk ADHD-konference 
indenfor 180 dage efter start af 
indlæggelse/ 1. ambulante 
besøg. De to koder for hhv. 
”aktuel mistanke om sygdom 
afkræftet” eller ”….bekræftet” 
kodes som tillægskoder til 
procedurekoden for Diagnostisk 
ADHD-konference. Se side 10 i 
datadefinitionerne. 
 

 Kan man i ADHD standardplanen 
registrere en somatisk undersøgelse, 
som er foretaget i en udredning for 
eksempelvis autisme tidligere i 
udredningsfasen, inden man startede 
en ADHD standardplan/udredning op? 
 

5. april 2013 Datadefinitionerne kap. 10 
”vedr. indikator 2: somatisk 
lægeundersøgelse” står at 
procedurekoden ZZV005B6 kan 
benyttes ved ”somatisk 
undersøgelse foretaget i andet 
regi” 



 
Yderligere står i 
datadefinitionerne; 
Koden ” ZZV005B6 Somatisk 
undersøgelse foretaget i andet 
regi” kan anvendes såfremt 
somatisk lægeundersøgelse er 
udført af anden B og U 
psykiater/psykiatrisk afd., eller 
pædiater, og kan indgå såfremt 
resultaterne fremgår af 
henvisningen og er foretaget i 
umiddelbar tilknytning til 1. 
ambulante besøg og ikke mere 
end 30 dage før (jf. Den Danske 
Kvalitetsmodel). Dette gælder 
med mindre nye symptomer 
dukker op i mellemtiden. 
 

Registrering  Er det henvisningen der skal være fra 
efter den 1. januar eller er det første 
besøg af barnet/den unge?? 

25. april 2013 BUP-ADHD starter 1.1.2013. Fra 
denne dato er startkoden for 
ADHD-udredning tilgængelig. 
Man kan få startkoden for 
ADHD-udredning fra start af 
opgørelsesperioden dvs. 
1.1.2013, uanset om henvisning 
er tidligere, eller om man er 
henvist for noget andet, eller 
har haft diagnosen tidligere. Det 
er behovet for ADHD udredning 
der udløser koden og inklusion i 
databasen. 
(Det er kun hvis at i gang-
værende ADHD udredning som 
er krydset hen over 1.1.13, at 
de ikke skal med). 
 

Registrering Skal både A- og B diagnoser 
registreres? 

24. april 2013 Ved opstart af samtlige 
udredninger for ADHD, 
registreres følgende nye 
administrative procedurekode: 
”AGX01A ADHD-udredning, 
start”. Såfremt diagnosen 
afkræftes i forløbet (inden 
afsluttet udredning), anvendes 
følgende procedurekode: 
”AGX01B ADHD-udredning 
afsluttet, mistanke afkræftet”. 
Se desuden kapitel 9.2.  
 
Der er ligeledes oprettet en 
diagnosekode for ADHD obs. 
pro: ”Observation på grund af 
mistanke om hyperkinetisk 
forstyrrelse”: DZ032A, som skal 



bruges såfremt klinikeren 
vurderer, at der er mistanke 
om, at  
ADHD er hoved- eller bidiagnose 
 

registrering AGX01B anvendes, hvis forløbet 
afsluttes inden udredningen er 
afsluttet, dvs. undervejs i forløbet. Vil 
det sige, at mistanken kan afkræftes 
med denne gode, når som helst i 
forløbet – også dagen før 
diagnosekonferencen? Det får 
betydning for, om data kan bruges til 
at sikre god kvalitet i diagnostisering 
af ADHD og til at sikre god kvalitet i 
en afkræftelse af diagnosen  

24. maj 2013 Det er sådan koden er tænkt. Vi 
bliver af kompliance-grunde 
nødt til at have mulighed for at 
en ”mistanke” kan afkræftes 
uden en fuld undersøgelse. 
Ellers får vi problemer med 
afdelingernes drift – som ikke 
tillader at vi laver fuld 
undersøgelse hvis vi kan 
afkræfte diagnosen med mindre 
indsats. Jeg forstår den 
bekymring der kan komme for 
om ADHD afvisning kræver 
mindre kvalitet end – 
bekræftelse. Men det må vi 
erkende. Det vigtigste signal fra 
databasen er, at de som starter 
behandling er grundigt udredt. 

registrering ADHD obs pro koden (DZ032A): 
hvornår skal den bruges?I og med det 
er et udredningsforløb, så er der 
netop tale om ADHD hypoteser? 

24. maj 2013 Begge koder skal bruges. Koden 
AGX01A er en procedurekode og 
koden DZ032A er en 
diagnosekode. Altså, da man 
ikke kan give patienten en 
egentlig diagnose i 
udredningsforløbet gives denne 
obs pro ADHD-diagnosekode. 
AGX01A er koden der ”udløser” 
de efterfølgende procedurer (de 
ydelser der gives). 

Sværheds-
grad 

På hjemmesiden er der et særskilt 
skema til førskolebørn, der står opført 
som under validering. I 
datadefinitionerne står der, at det er 
det samme skema, der skal bruges til 
hele aldersgruppen. Hvilket skal vi 
bruge? 
 

24. maj 2013 Til førskolebørn skal man 
anvende før-skole-versionen. 
Grunden til at den står under 
validering er, at der ikke er 
norm-tal for scoring endnu. Men 
det skulle være lige på 
trapperne. 

Registrering I forbindelse med opstarten af 
registrering af patienter til ADHD 
databasen, opleves det, at patienter 
er henvist ultimo 2012 men først 
primo 2013 er opstartet med en 
ADHD udredning. For en række 
patienter er udredningen slut og den 
endelige diagnose er stillet. Idet den 
endelige diagnose er stillet, er det 
ikke muligt at påfører obs pro 
diagnosen ”Observation på grund af 
mistanke om hyperkinetisk 
forstyrrelse DZ032A”. Betyder det 

3. juli 2013 Vedr. at der ikke kan påføres 
”obs pro-diagnose” når 
diagnosen er stillet. Dette er 
helt korrekt. ”Obs pro-
diagnosen” er et slags 
arbejdsredskab for de 
udredningsforløb hvor det ikke 
er muligt at stille en egentlig 
eller endelig diagnose. Derfor, 
nej det har ikke betydning for 
målopfyldelsen i B&U. 
 



noget for målopfyldelsen i B&U? 
Hverken B&U eller jeg kan 
gennemskue, hvad konsekvensen er. 
 

 


