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Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (INDLAGTE) 

 
 
 
 
 
 

SKS-kode  Kodetekst 

Indikator 1a. vurdering ved speciallæge i psykiatri indenfor 7 dage fra indlæggelsesdatoen: 

 ZZP0010C (dato________) Set og vurderet af speciallæge i psykiatri 
  ZZP0010D (dato________) Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 

 ZZV005B1 (dato________) 
 

Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri 

Indikator 2a. iværksat initial somatisk udredning indenfor 2 dage fra indlæggelsesdatoen: 

 ZZ0149A (dato________) Somatisk undersøgelse 

 ZZ0149AX (dato________) Somatisk udredning 

 AWZ17+ ZZ0149A (dato_____) Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse 

 AWZ17+ ZZ0149AX (dato____) Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning 

Indikator 3a. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse: 

 ZZV005C (dato________) Vurdering vedrørende sociale støttebehov 

Indikator 4a. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen:  

 ZZV020K (dato________) 
 ZZV020K1 (dato________) 

+ VPH0000 – VPH0052 

Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 
Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse 
Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden 

 
 ZZV005B2 (dato________) 

 
Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad  

Indikator 5a. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved udskrivelse 

 ZZV020K (dato________) 
 ZZV020K2 (dato________) 

+ VPH0000 – VPH0052 

Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 
Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse 
Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden 

 
 ZZV005B2 (dato________) 

 
Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad  

Indikator 6a. selvmordsrisiko ved indlæggelse: 

 ZZ9970FA (dato________) Screening for selvmordsrisiko  

 ZZ9970FA1 (dato________) Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse 

Indikator 7. Selvmordsrisiko ved udskrivelse: 

 ZZ9970FA (dato________) Screening for selvmordsrisiko  

 ZZ9970FA2 (dato________) Screening for selvmordsrisiko ved afslutning/udskrivelse 

Indikator 8. Gælder IKKE for indlagte patienter 

Indikator 9a. tilbud om pårørendekontakt senest ved udskrivelse:  

 BVAA5 (dato________) Samtale med pårørende 

 AWZ13B (dato________) Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig 

 ZZV005B5 (dato________) Ingen indikation pårørendekontakt 

Indikator 10. Planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling: 

 AWB4 (dato________) Planlagt opfølgning 

 ZZV005B4 (dato________) Ingen indikation for planlagt opfølgning 

Indikator 11. Genindlæggelse inden for 30 dage:  

Indikatoren beregnes på baggrund af indlæggelses- og udskrivningsdatoen.  

Indikator 12. 30 dages dødelighed:  

Data trækkes fra CPR-registret.  
 

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsættet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de 
ovenstående koder og dato, såfremt den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk 
registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning 
af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres endvidere på sædvanlig vis i 
patientens journal.  

 

 

[Indsæt patientlabel] 
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Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (AMBULANTE) 

 
 
 
 
 
 

SKS-kode  Kodetekst 

Indikator 1b. vurdering ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg: 

 ZZP0010C (dato________) Set og vurderet af speciallæge i psykiatri 
  ZZP0010D (dato________) Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 

 ZZV005B1(dato________) 
 

Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri 

Indikator 2b. iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg:  

 ZZ0149A (dato________) Somatisk undersøgelse 

 ZZ0149AX (dato________) Somatisk udredning 

 AWZ17+ ZZ0149A (dato_____) Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse 

 AWZ17+ ZZ0149AX (dato____) Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning 

Indikator 3b. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt: 

 ZZV005C (dato________) Vurdering vedrørende sociale støttebehov 

Indikator 4b. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 senest 30 dage efter 1. ambulante besøg:  

 ZZV020K (dato________) 
 ZZV020K1 (dato________) 

+ VPH0000 – VPH0052 

Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 
Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse 
Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden 

 
 ZZV005B2 (dato________) 

 
Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad  

Indikator 5b. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved afslutning af ambulant kontakt: 

 ZZV020K (dato________) 
 ZZV020K2 (dato________) 

+ VPH0000 – VPH0052 

Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17  
Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse 
Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden 

 
 ZZV005B2 (dato________) 

 
Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad  

Indikator 6b. selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg: 

 ZZ9970FA (dato________) Screening for selvmordsrisiko  

 ZZ9970FA1 (dato________) Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse 

Indikator 7. Gælder IKKE for ambulante patienter: 

Indikator 8. Tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg:  

 ZZ5731 (dato________) Tilbud om psykoterapi 

 ZZV005B3 (dato________) Ingen indikation for tilbud om psykoterapi 

Indikator 9b. tilbud om pårørendekontakt senest 90 dage efter 1. ambulante besøg:  

 BVAA5 (dato________) Samtale med pårørende 

 AWZ13B (dato________) Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig 

 ZZV005B5 (dato________) Ingen indikation pårørendekontakt 

Indikator 10. Gælder IKKE for ambulante patienter  

Indikator 11. Gælder IKKE for ambulante patienter  

Indikator 12. Gælder IKKE for ambulante patienter  

 
Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsættet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de 
ovenstående koder og dato, såfremt den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk 
registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning 
af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres endvidere på sædvanlig vis i 
patientens journal.  

[Indsæt patientlabel] 
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