
Tjekliste for ”Databasen for atrieflimren i Danmark” 
 

• Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for Atrieflimren i Danmark 
• Tjeklisten er ikke obligatorisk, men kan anvendes som en hjælp og huskeliste for personale og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til 

Landspatientregistret. Vær opmærksom på, at alle data er registertræk fra øvrige eksisterende databaser. 
• SKS-koder inklusiv underkoder kan findes i SKS-browseren: http://www.medinfo.dk/sks/brows.php 

 
 
Venligst bemærk at CHA2DS2-VASc score er en tillægskode til atrieflimren diagnosen. 

 

Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK) Koder: SKS/ATC/NPU 

Indikatorområde 1: Ventetid til antikoagulerende behandling 

 
Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren der har 
ventetid på max. 14 dage fra diagnosticering til opstart i AK behandling 
(hvor AK behandlinger er indiceret) 
 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen. 

□ B01AA (vitamin K antagonister) 

□ B01AE07 (dabitagran) 

□ B01AF01 (rivaroxaban) 

□ B01AF02 (apixaban) 

□ B01AF03 (edoxaban (lixiana)) 

 
Indikatorområde 2: Ekkokardiografi 
 
Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har fået 
udført ekkokardiografi, fra 6 måneder før til 3 måneder efter 1. 
diagnosedato 

 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR). 

□ UXUC80 (transthorakal ekkokardiografi) 

□ UXUC80A (transthorakal stress ekkokardiografi) 

□ UXUC80B (transthorakal ekkokardiografi med dobutamin test) 

□ UXU80C (transthorakal ekkokardiografi med kontrast) 

□ UXU80D (transthorakal 3-D ekkokardiografi) 

□ UXU80E (transthorakal ekkokardiografi med vævsdoppler) 

□ UXUC81 (transøsofageal ekkokardiografi) 

□ UXUC81C (transøsofageal ekkokardiografi med kontrast) 

 
Indikatorområde 3: Thyreoideastimulerende (TSH) hormon 
måling 
 
Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som får målt 
TSH fra 30 dage før til 10 dage efter 1. diagnosedato 
 
Indikatoren kan ikke opgøres før laboratoriedata kan trækkes fra 
Sundhedsdatastyrelsen. 
 

□ NPU03577 (P-Thyrotropin [TSH])  

Synonym: Thyreoideastimulerende hormon 



Indikatorområde 4a: Blodfortyndende behandling 
(1, 2 og 5 år) 

 
Andelen af patienter med atrieflimren, med indikation for 
blodfortynding, der modtager behandling (ud af den population hvor det 
er indiceret) 
 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen. 
 

□ B01AA (vitamin K antagonister) 

□ B01AE07 (dabigatran) 

□ B01AF01 (rivaroxaban) 

□ B01AF02 (apixaban) 

□ B01AF03 (edoxaban (lixiana)) 

Indikatorområde 4b: Blodfortyndende behandling 
(1, 2 og 5 år) 
 
Andelen af patienter med atrieflimren, med tid i terapeutisk interval 
(TTR)>70 % under warfarinbehandling i almen praksis  
 
Indikatoren kan ikke opgøres før laboratoriedata kan trækkes fra 
Sundhedsdatastyrelsen. 
 

□ NPU01685 (P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]) 

 

□ B01AA (vitamin K antagonister) 

 
 

 

Indikatorområde 4c: Nyrefunktion 
 
Andelen af patienter med atrieflimren i NOAC behandling med mindst 1 
måling af S-creatinin årligt 
 
Indikatoren kan ikke opgøres før laboratoriedata kan trækkes fra 
Sundhedsdatastyrelsen. 
 

□ NPU04998 (P-Kreatinin) 

 

□ B01AE07 (dabitagran) 

□ B01AF01 (rivaroxaban) 

□ B01AF02 (apixaban) 

□ B01AF03 (edoxaban (lixiana)) 

 
Indikatorområde 5: CHA2DS2-VASc 
 
Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som vurderes 
ved hjælp af CHA2DS2-VASc score samt scoren 
 
CHA2DS2-VASc er en tillægskode til atrieflimren 

 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR). 

□ ZRRE (CHA2DS2-VASc score) 

□ ZRRE00 (CHA2DS2-VASc score 0) 

□ ZRRE01 (CHA2DS2-VASc score 1) 

□ ZRRE02 (CHA2DS2-VASc score 2) 

□ ZRRE03 (CHA2DS2-VASc score 3) 

□ ZRRE04 (CHA2DS2-VASc score 4) 

□ ZRRE05 (CHA2DS2-VASc score 5) 

□ ZRRE06 (CHA2DS2-VASc score 6) 

□ ZRRE07 (CHA2DS2-VASc score 7) 

□ ZRRE08 (CHA2DS2-VASc score 8) 

□ ZRRE09 (CHA2DS2-VASc score 9) 



□ ZRREXX (CHA2DS2-VASc score ikke foretaget) 

 
Indikatorområde 6: Incidens iskæmisk apopleksi 

 
Incidens af apopleksi blandt prævalente patienter med atrieflimren 
 
Data trækkes fra Dansk Apopleksiregister (DAP). 
 

□ DI63 (hjerneinfarkt) 

□ DI64 (slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt) 

 

Indikatorområde 7: Incidens intrakraniel blødning 

 
Incidens af intrakraniel blødning blandt prævalente patienter med 
atrieflimren 
 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR). 

□ DI60 (subaraknoidal blødning) 

□ DI61 (hjerneblødning) 

□ DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) 

□ DS064 (traumatisk epidural blødning) 

□ DS065 (traumatisk subdural blødning) 

□ DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning) 

 
Indikatorområde 8: Incidens alvorlig blødning 
 
Incidens af alvorlig blødning (tillempede International Society of 
Thrombosis and Hemostasis (ISTH) kriterier) blandt prævalente 
patienter med atrieflimren 
 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR). 

Intrakraniel blødning 
□ DI60 (subaraknoidal blødning) 

□ DI61 (hjerneblødning) 

□ DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) 

□ DS064 (traumatisk epidural blødning) 

□ DS065 (traumatisk subdural blødning)  

□ DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning)  

Gastrointestinal blødning 

□ DK250 (akut mavesår med blødning) 

□ DK252 (akut mavesår med blødning og perforation) 

□ DK254 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning) 

□ DK256 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation)  

□ DK260 (akut duodenalulcus med blødning) 

□ DK262 (akut duodenalulcus med blødning og perforation) 

□ DK264 (kronisk eller ikke specificeret duodenalulcus med blødning) 

□ DK266 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation)  

□ DK270 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning) 



□ DK272 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation)  

□ DK274 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning) 

□ DK276 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation)   

□ DK280 (akut gastrointestinalt sår med blødning) 

□ DK282 (akut gastrointestinalt sår med blødning og perforation)  

□ DK284 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning) 

□ DK286 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning og perforation)    

□ DK290 (akut blødende gastritis) 

□ DK298A (akut blødende duodenitis) 

□ DK920 (hæmatemese) 

□ DK921 (melæna) 

□ DK922 (gastrointestinal blødning UNS) 

Urinvejs-/lunge blødning 

□ DJ942 (hæmothorax) 

□ DN02 (tilbagevendende og vedvarende blod I urinen) 

□ DR04 (blødning fra luftveje) 

□ DR31 (blod i urinen uden nærmere specificering) 

 
Indikatorområde 9: Patientuddannelse/undervisning 

 
Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren som får et 
struktureret undervisningsprogram indenfor 1 år efter diagnosen er 
stillet 
 
OBS! Vær opmærksom på, at det er tilstrækkeligt at kode BQF* eller 
BVDY* med mindre I gerne vil præcisere. Underkoderne kan findes i 
SKS-browseren: http://www.medinfo.dk/sks/brows.php 
 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR). 

 

□ BQF* (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner)       

    inklusiv alle underkoder 

□ BVDS (Behandling i skole) 

□ BVDY* (pædagogiske handlinger ikke klassificeret andetsteds) 

    inklusiv alle underkoder 

Indikatorområde 10: Genindlæggelse 

 
Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren som 
genindlægges akut med atrieflimren indenfor 1 år efter diagnosen er 
stillet 

□ DI48 (atrieflimren og atrieflagren) 

□ DI480 (paroxysmatisk atrieflimren) 

□ DI481 (persisterende atrieflimren) 



 
Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR). 

□ DI482 (kronisk atrieflimren) 

□ DI483 (typisk atrieflagren) 

□ DI484 (atypisk atrieflagren) 

□ DI489 (atrieflagren eller atrieflimren UNS) 

 
Indikatorområde 11: Mortalitet 

 
Andelen af prævalente patienter med atrieflimren som dør i 
opgørelsesperioden 
 
Data trækkes fra Det Centrale Personregister (CPR). 
 

 

 


