
DDD Indikatorskema September 2021 

Indikatorer og standarder for Dansk Depressionsdatabase (Juni 2021: kun indikatorer vedr. indlæggelser opgøres, da 

populationen med ambulante forløb afventer tilpasning til LPR3) 
 

 

Indikatorområde Indikator Type  Standard 

Udredning 

1. Vurdering ved speciallæge i 
psykiatri 

 

2. Somatisk udredning 

 

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

1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 

 

Proces 

Proces 

 

1a: ≥ 90 % 

1b: ≥ 90 % 

 

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

2b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er iværksat somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 

 

Proces 

Proces 

 

2a: ≥ 90 % 

2b: ≥ 60 % 

Sociale støttebehov  

3a:  Andelen af indlæggelser hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse 

3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant forløb 

 

Proces 

Proces 

 

3a: ≥ 90 % 

3b: ≥ 90 % 

Sværhedsgrad af depression 

4. Indlæggelsesstart 

 

 

 

 

5. Udskrivning 

 

4a:  Andelen af indlæggelser, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage 
fra indlæggelsesdato 

4b: Andelen af ambulante patientforløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 
30 dage efter 1. ambulante besøg 

 

Proces 

 

Proces 

 

4a:≥ 95 % 

 

4b: ≥ 95 % 

 

5a:  Andelen af indlæggelser, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse 

5b: Andelen af ambulante patientforløb, der har fået vurderet sværhedsgrad af depression ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved 
afslutning af ambulant forløb  

 

Proces 

 

Proces 

 

5a: ≥ 95 % 

 

5b: ≥ 95 % 

Selvmordsrisiko 

6. Indlæggelse 

 

7. Udskrivning 

 

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

6b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten er undersøgt for selvmordsrisiko i forbindelse med 1. ambulante besøg 

 

Proces 

Proces 

 

6a: ≥ 95 %  

6b: ≥ 95 % 

7:  Andelen af indlæggelser, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved udskrivelse Proces 7: ≥ 95 % 

Psykoterapeutisk behandling 8:  Andelen af  ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg Proces 8: ≥ 60 % 

Inddragelse af pårørende  

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

9b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der, senest 90 dage efter 1. ambulante besøg, er kommunikeret med pårørende med henblik på 
inddragelse 

 

Proces 

Proces 

 

9a: 90 % 

9b: 90 %  

Planlagt opfølgning  

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

 

Proces 

 

10: ≥ 90 % 

Genindlæggelse  

11_ex24:  Andelen af indlæggelser, hvor patienten genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse 

11_ex48:  Andelen af indlæggelser af over 48 timers varighed, hvor patienten genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse 

 

Resultat 

Resultat 

 

Begge ≤15% 

Død i forbindelse med 
indlæggelse 

 

12:  Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse 

12a:  Andelen af indlagte patienter, der dør under indlæggelse 

 

Resultat 

Resultat 

 

12-12a:  

Afventer  


