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Hvorfor en database ? 

• Når der er fundet behov for at oprette en RKKP-database, er det begrundet i en 
begrænset  viden om retspsykiatri og sammenhæng mellem psykisk sygdom og 
kriminalitet i en dansk kontekst samt effekt af de psykiatriske særforanstaltninger i 
Danmark.  

• Den retspsykiatriske population har ikke tidligere været registreret hensigtsmæssigt og 
har ofte måttet ”håndtælles” 

• De retspsykiatriske afdelingsledelser bad psykiatridirektørerne overveje database i juni 
2013 

• Styregruppe nedsættes I 2014 

• Ansøgninger blev sendt i foråret 2015 

• Herefter påbegynder etableringen af Retspsykiatrisk Database 

 

Baggrund/Historik 

Dansk Retspsykiatrisk Database bliver den femte kliniske kvalitetsdatabase inden for det 
psykiatriske område. Databasens population vil være patienter med psykiatrisk særforanstaltning 
– og dermed defineret af deres retslige status og heterogen hvad angår psykiatrisk diagnose.  
 
Styregruppen ønsker med databasen, at sikre en basal beskrivelse af patientpopulationen, som kan 
danne grundlag for fremtidig evidens og som senere kan udbygges.  
 
Styregruppen har defineret og udvalgt indikatorer og variable ud fra faktorer af betydning for 
• grundlaget for den lovgivningsbetingede ramme 
• de lovgivningsmæssige krav til behandlingen 
• eksisterende viden om psykisk sygdom og kriminalitet 
• generelle kriminogene faktorer. 
 
Databasen er forankret organisatorisk i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), og 
udvikles og gennemføres i samarbejde med styregruppen for Dansk Retspsykiatrisk database. 
 
Databasen vil over tid forsøge at anvende datafangst med henblik på at minimere tidsforbrug 
til dataindsamling og dataindtastning. I første omgang er det dog nødvendigt med en manuel 
indtastningsflade. 
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Etablering af Dansk Retspsykiatrisk 

 Definere population, indikatorområder 

 Valg af konkrete indikatorer og forklaringsvariable/prognostiske faktorer.  

 Identificering af datakilder. 

 Formulering af indikator-, variabel- og populationsspecifikationer 

 Etablering af nødvendig infrastruktur: informationsmateriale til klinik, kodebøger, it-

ind-&-ud 

 Endeligt indikatorsæt med specifikationer, it-ind-&-ud + plan for implementering  

 Høring af regioner, LVS, …. 

 Færdigt materiale: indikatorskema, dokumentalistrapport, dokumentationsskabelon, 

skemaer, kodevejledning,… 

 Fungerende IT-system/validerede variabeludtræk (LPR, Patologiregistret, 

Receptdatabase,..) 

 Fungerende feedback system til klinik – så tidstro som teknisk muligt !(via regionale 

LIS-systemer = Klinske Kvalitetsdatabasers Afrapportering (KKA)) 
 

 

Titel/navn Rep./Org. Ansat 

Ledende overlæge  

Tina Gram Larsen 
Formand Lægefaglig direktør/tidl. ledende overlæge i retspsykiatrien,  

Psykiatrien, Region Nordjylland 

Ledende overlæge Bjarne Ivan 

Christensen 
Region 

Nordjylland 
Retspsykiatrisk Ambulatorium,  

klinik Psykiatri Syd 

Ledende overlæge  

Linda Bramsen 
B&U Region 

Midtjylland 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov 

Overlæge  

Peter Jantzen  
BUP-DK 

  
Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde 

  

Overlæge  

Kirsten Nitschke  
Region Midtjylland Retspsykiatrisk ambulatorium, Risskov 

Ledende overlæge 

Per Balling   
Region Sjælland Afdeling for Retspsykiatri, Nykøbing Sj. 

Overlæge  

Nina Staal 
B&U Region 

Hovedstaden 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup 

Klinikchef  

Thomas Schutze 
Region 

Hovedstaden 
Psykiatrisk Center Sct. Hans, Afdeling R 

Klinikchef  

Mette Brandt-Christensen 
Retspsykiatrisk 

Interessegruppe 
Psykiatrisk Center, Glostrup 

Ledende overlæge  

Kim Balsløv 
Region 

Syddanmark 
Psykiatrisk Afdeling Middelfart 

Helle Hare-Bruun   Epidemiolog RKKP - Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

Shan Liu datamanager RKKP - Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

Rune Bjerg Hansen kontaktperson RKKP - Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

Mail: ruhans@rkkp.dk 

Tlf.: +45 24 34 84 68 

Styregruppen 

mailto:ruhans@rkkp.dk
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Styregruppes ansvar og opgaver 

Definition af fagligt indhold i databasen 

Overordnet vurdering af output fra database 

Bistå RKKP med specifikation af variable, algoritmer og analyser 

Sikring af løbende kontakt til relevante faglige selskaber og kliniske 

ledelsesgrupper 

Sikring af faglig konsensus 

Vurdering af forskningsmuligheder og projekter, udgående fra 

databasen 

Løbende tilretning af databasen 

 

Generelle krav til styregruppe + RKKP-team 

 Årsrapport med data på lands-, regions- og afdelingsniveau – med analyser og 
klinisk fortolkning + anbefalinger så tidstro som muligt – og til planlagt dato 
 

 Regelmæssig, tidstro feedback via LIS 

 

 Dokumentation af databasen 

 

 Standardisering af format; output og indhold  
(rapporter, datapræsentation, analyser) 
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Generelle krav til jer (jf. bekendgørelsen) 

 Der er pligt til at indberette til kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af 
Sundhedsdatastyrelsen!!! 

 Formålet med dette er at sikre, at data i den kliniske kvalitetsdatabase er tilstrækkelig 
fyldestgørende 

 Indberetningen til den kliniske kvalitetsdatabase, følger de for databasen gældende aftaler. 

 I de kliniske kvalitetsdatabaser er der krav om, at dækningsgraden skal være minimum 90 pct. 
For nye databaser skal dækningsgraden nå minimum 90 pct. inden for den første treårige 
godkendelsesperiode.  

                            

Etableringen af databasen vil naturligvis kræve ekstra og 
nye arbejdsgange 

Indtastningssystem/registreringsskema 

Instruks over arbejdsgange 

Følge data  
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Registrerings-

skemaerne 
1 

Startskema 

Registrerings-

skemaerne 
2 
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Registrerings-

skemaerne 
3 

Registrerings-

skemaerne 
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Registrerings-

skemaerne 
5 

Registrerings-

skemaerne 
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Registrerings-

skemaerne 
7 

ÅRSSTATUS 

Registrerings-

skemaerne 
8 
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Registrerings-

skemaerne 
9 

AFSLUTNING 

Fremvisning af indtastningsflade 

http://kms-oevrige.regionh.medcom/KMS/(S(gjsu0q31n2vry2yedlpn3nzz))/Login.aspx?ReturnUrl=/kms/default.aspx
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Indberetningsstruktur og tidsramme 

De overordnede arbejdsgange i relation til registrering i 
Dansk Retspsykiatrisk Database aftales og etableres 
lokalt i de enkelte afsnit, men det skal sikres, at der 
sker en tidstro indberetning.  
 

Rettidig indberetning vil blive afklaret i styregruppen. 

Indikatorer – Hvor Jeres indtastninger anvendes 

Indikator 1a: Tid fra start af dom til dom afsluttes  

Indikator 1b: Tid fra modtagelse af dom til første kontakt (ambulant eller indlæggelse)  

Indikator 2: Andel patienter der har fået foretaget en struktureret risikovurdering 

undervejs i det retspsykiatriske behandlingsforløb  

Indikator 3: Andel patienter med min. 1 ambulant kontakt pr. måned i perioder med 

ambulant forløb i opgørelsesperioden  

Indikator 4a: Andel indlagte patienter der absenterer ved rømning  

Indikator 4b: Andel indlagte patienter der absenterer ved undvigelse  

Indikator 4c: Andel indlagte patienter der absenterer ved udeblivelse  

Indikator 5: Andel patienter hvor dom ophæves pga. ny kriminalitet og ny foranstaltning  

Indikator 6: Andel patienter med tiltalefrafald (på ny kriminalitet i opgørelsesperioden)  
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Tidsplan 

Den videre proces 

• Opfølgende implementeringsmøde efter 
idriftsættelse i 1. kvt. af 2020 

• Læringsvideoer 
• Udvidelse af styregruppen 
• Kontakt: 
o RKKP – Rune Bjerg Hansen 

o Lokalt – Kvalitetsafdelingen/Styregruppemedlem 
 

 
 
 


