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Beregningsregler, Den Nationale Skizofrenidatabase, LPR3. Januar 2021 

1. Indledning 
Den nationale skizofrenidatabase er en patientbaseret database, der indeholder data fra børn, unge og 
voksne med en skizofrenidiagnose.  

Beregningsgrundlaget for indikatorerne er baseret på fire populationer, der dannes ud fra den overordnede 
skizofreni studiepopulation: 

 1-års incident patientpopulation: [indikator 1a_I, 1a_II, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a] 

 2-års incident patientpopulation: [indikator 1b, 6] 

 Prævalent patientpopulation: [indikator 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e] 

 Skizofreni indlæggelsespopulation: [indikator 7a, 7b, 8] 

Bemærk at indikatorpopulationen for indikator 2-4 (inkl. underindikatorer) er sammensat af to populatio-
ner: "1-års incident patientpopulation" og "Prævalent patientpopulation". 
 
Figur 1 Oversigt over algoritmer for populationsdannelse og indikatorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I afsnittene 2 - 5 er algoritmerne for hver population beskrevet. I afsnit 6 findes beregningsregler for indika-
torerne. 

2. Skizofreni studiepopulation  
 

Figur 2 Algoritme for dannelse af skizofreni studiepopulation 
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3. Dannelse af incidente patientpopulationer 
Incidente patienter er patienter, der følges i en afgrænset tidsperiode fra deres diagnosedato. Der opgøres 
to forskellige incidente patientpopulationer: Patienter, der følges i ét år efter deres diagnosedato ("1-års 
incident patientpopulation", afsnit 3.1) og patienter, der følges to år efter deres diagnosedato ("2-års inci-
dent patientpopulation", afsnit 3.2). 
 
3.1 Dannelse af 1-års incident patientpopulation 

Figur 3a Algoritme for dannelse af 1-års incident patientpopulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 3b er kriterium 1 og 2, der indgår i flowdiagrammet ovenfor, illustreret for opgørelsesåret 2018. 
 
 
Figur 3b Incidente patienter med et års opfølgning i opgørelsesperioden 

 
 

 
 
 
 
 
  

Kriterium 1: 

1/1 2016 1/1 2017 1/1 2018 1/1 2019 
ÅRSRAPPORT 2018 

 

Opgørelsesår 1/1 til 31/12 2018 

Periode for diagnosedato Mindst en DF20*-kontakt i opfølgningsperioden 
Kriterium 2: 
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3.2 Dannelse af 2-års incident patientpopulation 

Figur 4a Algoritme for dannelse af 2-års incident patientpopulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 4b er kriterium 1 og 2, der indgår i flowdiagrammet ovenfor, illustreret for opgørelsesåret 2018. 
 
 
Figur 4b Incidente patienter med to års opfølgning i opgørelsesperioden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kriterium 1: 

1/1 2016 1/1 2017 1/1 2018 1/1 2019 
ÅRSRAPPORT 2018 

 

Opgørelsesår 1/1 til 31/12 2018 

Periode for diagnosedato Mindst en DF20*-kontakt i opfølgningsperioden 
Kriterium 2: 
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4. Dannelse af den prævalente patientpopulation 
Prævalente patienter er patienter der har diagnosedato mere end et år før opgørelsesperioden starter. 
 
Figur 5a Algoritme for dannelse af prævalent patientpopulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition af de prævalente patienters opfølgningsperiode (betegnes "et-årsperioden"): Datoen for den 
seneste kontakt i opgørelsesperioden er skæringsdato for den bagudrettede et-årsperiode, patienten ind-
går med i indikatoropgørelsen (fx i indikator 4a er det i den et-årsperiode, hvor patienten skal have målt 
vægt for at bidrage til indikatoropfyldelse).  

Definitionen af et-årsperioden og de to kriterier, der definerer den prævalente patientpopulation er illu-
streret i figur 5b for opgørelsesåret 2018 og med kontaktmønstre for tre personer a, b og c som eksempel.  

 
Figur 5b Prævalente patienter: Tidsmæssige inklusionskriterier og et-årsperiode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

et-årsperiode, person a 

et-årsperiode, person b 
et-årsperiode, person c 

Kriterium 1*: 
Kriterium 2: 

Person a Person b Person c 

Periode for diagnosedato 

ÅRSRAPPORT 2018 
 

Opgørelsesår 1/1 til 31/12 2018 

1/1 2017 1/1 2018 1/1 2019 

: Sluttid for et-årsperiode 

: Sidste kontakt (med en DF20*-diagnose) i opgørelsesperioden 

: Kontakt med en DF20*-diagnose i opgørelsesperioden 

Signaturforklaring 

*Forklaring af kriterium 1 (diagnosedato mere end et år gammel i opfølgningsperioden): En patient, der blev diagnosticeret 
1/10 2017 vil i årsrapport 2018 være defineret som 1-års incident med opfølgningsår fra 1/10 2017 til 30/9 2018 og herefter 
vil patienten være prævalent (og indgå i prævalent patientpopulation, hvis de øvrige kriterier er opfyldt). Kriterium 1 går helt 
frem til 31/12 2017, da en patient med diagnosedato 31/12 2017 vil være prævalent én dag i 2018, nemlig den 31/12 2018. 
For at patienten indgår som prævalent kræves en DF20*-kontakt 31/12 2018 samt opfyldelse af de øvrige kriterier i figur 5a. 
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5. Dannelse af skizofreni indlæggelsespopulation 
 
Figur 6 Algoritme for dannelse af skizofreni indlæggelsespopulation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk at denne population er baseret på indlæggelsesforløb og at samme patient derfor kan indgå med 
flere indlæggelser. 
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6. Dannelse af indikatorpopulation, indikator 2-4 
 
Figur 7 Algoritme for dannelse af indikatorpopulationer for indikator 2-4 med underindikatorer 
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7. Beregningsregler for indikatorer 
Alle indikatorer opgøres særskilt for børn/unge og voksne, hvilket afgøres af om patienten er tilknyttet en børne-/ungepsykiatrisk afdeling eller en 
voksenafdeling. Det er således ikke defineret af et alderskriterium. 
 

Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 1a_I 
Andelen af incidente patienter, 
som udredes for psykopatologi 
ved speciallæge i psykiatri eller 
specialpsykolog 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation"  

Antal patienter der er vurderet af special-
læge i psykiatri eller af specialpsykolog 
senest et år efter diagnosedato 

Procedurekode  
ZZP0010C, ZZP0010D eller ZZP0012Aab 

 

Indikator 1a_II 
Andelen af incidente patienter, 
som udredes for psykopatologi 
og interviewes med diagnostisk 
instrument 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" 

Antal patienter der har gennemgået et 
systematisk diagnostisk interview 
(ZZ4994) eller et semistruktureret diag-
nostisk interview (ZZ4992) senest et år 
efter diagnosedato 

Procedurekode ZZ4994 eller ZZ4992ab 

 

Indikator 1b 
Andelen af incidente patienter 
under 35 år, som inden for 2 år 
udredes for kognitiv funktion 
ved psykolog 

Antal patienter i "2-års incident 
patientpopulation" 

Antal patienter der har gennemgået kog-
nitiv test/psykologisk undersøgelse se-
nest to år efter diagnosedato 

Procedurekode ZZ5061 eller ZZ4991ab 

Patienter der er 35 år eller ældre 
på diagnosedato(Excl_id 1) 

Indikator 1c 
Andelen af incidente patienter, 
som udredes for sociale støtte-
behov 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" 

Antal patienter der er udredt for sociale 
støttebehov senest et år efter diagnose-
dato 

Procedurekode ZZV005C eller ZZ0150BXab 
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Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 2a 
Andelen af patienter, som er i 
medicinsk antipsykotisk be-
handlingc 
 
 
 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter der opfylder mindst ét af 
følgende krav: 

 har indløst recept på antipsykotisk 
medicin mindst to gange (to forskelli-
ge datoer) i et-årsperiodend (recept-
databasene) 

 er registreret som værende i medi-
cinsk behandling ved seneste indbe-
retning til LPR i et-årsperiodend 

Procedurekode BRHA0a 

Patienter der har været indlagt 10 
måneder eller mere i et-
årsperiodend (Excl_id 2) 
 

Indikator 2b 
Andelen af patienter i medi-
cinsk behandlingc, som får mere 
end ét antipsykotikum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 
 
 

Antal patienter der opfylder mindst ét af 
følgende krav: 

 KRAV 1: har indløst recept svarende 
til at tage mindst to forskellige anti-
psykotika i mindst 60 dage inden for 
et-årsperiodend (receptdatabasene) 

 KRAV 2: er registreret som værende i 
medicinsk behandling med mindst to 
forskellige antipsykotika ved seneste 
indberetning til LPR i et-årsperiodend 

Procedurekode BRHA0a OG 
tillægskode BZCA02 (2 lægemidler) 
eller 
tillægskode BZCA03 (3 lægemidler) 
eller 
tillægskode BZCA04 (≥4 lægemidler) 

Patienter der har været indlagt 10 
måneder eller mere i et-
årsperiodend (Excl_id 2) 

Patienter der ikke er i medicinsk 
behandling dvs. patienter som 
ikke har indløst recept på antipsy-
kotisk medicin mindst to gange (to 
forskelige datoer) i et-
årsperiodend OG som ikke er regi-
streret som værende i medicinsk 
behandling ved seneste indberet-
ning til LPR i et-årsperiodend  

(Excl_id 3)  

Patienter hvor der ikke er recept-
data, der opfylder krav 1 (se tæl-
lerkriterier), OG hvor der er ind-
berettet procedurekode (BRHA0), 
men ikke tillægskode i et-
årsperiodend (fremgår som 'uop-
lyst' i indikatortabel) (Excl_id 
4) 
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Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 2cf 
Andelen af patienter, som får 
benzodiazepiner 
Opgøres ikke da receptdatabasen 
ikke er komplet mht. indløsning af  
recepter på benzodiazepiner - der 
arbejdes på en løsning. 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter, der har indløst recept på 
benzodiazepin mindst to gange (to for-
skellige datoer) i et-årsperiodend (recept-
databaseng).  

Patienter der har været indlagt 10 
måneder eller mere i et-
årsperiodend (Excl_id 2) 

Indikator 3a 
Andelen af patienter i medi-
cinsk behandlingc, som har neu-
rologiske bivirkninger 
 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter hvor seneste indberetning 
vedr. neurologiske bivirkninger i et-
årsperiodend angiver at neurologiske 
bivirkninger til medicinsk antipsykotisk 
behandling er til stede 

Procedurekode ZZV004B1Aa 

Patienter der har været indlagt 10 
måneder eller mere i et-
årsperiodend

 (Excl_id 2) 

Patienter uden LPR-registrering af 
bivirkningsstatus (dvs. fra-
vær/tilstedeværelse af bivirknin-
ger, hhv. ZZV004B2A/ 
ZZV004B1A). Disse fremgår som 
'uoplyst' i indikatortabellen. 

(Excl_id 5) 

Patienter der ikke er i medicinsk 
behandling dvs. patienter som 
ikke har indløst recept på antipsy-
kotisk medicin mindst to gange (to 
forskelige datoer) i et-
årsperiodend OG som ikke er regi-
streret som værende i medicinsk 
behandling ved seneste indberet-
ning til LPR i et-årsperiodend  

(Excl_id 3) 
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Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 3b 
Andelen af patienter i medi-
cinsk behandlingc, som har 
søvn- og sedationsbivirkninger 
 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter hvor seneste indberetning 
i et-årsperiodend vedrørende bivirkninger 
(søvn og sedation) til medicinsk antipsy-
kotisk behandling angiver at disse er til 
stede 

Procedurekode ZZV004B1Ba 

Patienter der har været indlagt 10 
måneder eller mere i et-
årsperiodend (Excl_id 2) 

Patienter uden LPR-registrering af 
bivirkningsstatus (dvs. fra-
vær/tilstedeværelse af bivirknin-
ger, hhv. ZZV004B2B/ 
ZZV004B1B). Disse fremgår som 
'uoplyst' i indikatortabellen. 

(Excl_id 7) 

Patienter der ikke er i medicinsk 
behandling dvs. patienter som 
ikke har indløst recept på antipsy-
kotisk medicin mindst to gange (to 
forskelige datoer) i et-
årsperiodend OG som ikke er regi-
streret som værende i medicinsk 
behandling ved seneste indberet-
ning til LPR i et-årsperiodend  

(Excl_id 3) 
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Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 3c 
Andelen af patienter i medi-
cinsk behandlingc, som har sek-
suelle bivirkninger 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter hvor seneste indberetning 
i et-årsperiodend vedrørende seksuelle 
bivirkninger til medicinsk antipsykotisk 
behandling angiver at disse er til stede 

Procedurekode ZZV004B1Da 

Patienter der har været indlagt 10 
måneder eller mere i et-
årsperiodend (Excl_id 2) 

Patienter uden LPR-registrering af 
bivirkningsstatus (dvs. fra-
vær/tilstedeværelse af bivirknin-
ger, hhv. ZZV004B2D/ 
ZZV004B1D). Disse fremgår som 
'uoplyst' i indikatortabellen. 

(Excl_id 8) 

Patienter der ikke er i medicinsk 
behandling dvs. patienter som 
ikke har indløst recept på antipsy-
kotisk medicin mindst to gange (to 
forskelige datoer) i et-
årsperiodend OG som ikke er regi-
streret som værende i medicinsk 
behandling ved seneste indberet-
ning til LPR i et-årsperiodend  

(Excl_id 3) 

Patienter der er 13 år eller yngre 
på dato for den kontakt, der op-
fylder kriterium 2 (se figur 3b og 
5b)(Excl_id 1) 

Indikator 4a 
Andelen af patienter, som får 
målt BMI 
 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter hvor der foreligger indbe-
retning af BMI-mål, dvs. højde (Procedu-
rekode ZZ0241a) og vægt (Procedurekode  
ZZ0240a) og hvor den seneste indberet-
ning af vægt er sket i et-årsperiodend  

Værdikode til BMI-mål: VPH… 
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Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 4c 
Andelen af patienter, som får 
målt HbA1c 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter, der har fået målt HbA1c i 
et-årsperiodend 

Data trækkes fra LABKA 

 

Indikator 4d 
Andelen af patienter, som får 
målt blodlipider 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 

Antal patienter, der har fået målt lipid-
koncentration (mindst et af følgende: 
totalkolesterol, HDL, LDL eller triglycerid) 
i et-årsperiodend  
Data trækkes fra LABKA 

 

Indikator 4e 
Andelen af patienter, som får 
målt blodtryk 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" og i "Præva-
lent patientpopulation" 
 

Antal patienter hvor der er sket indberet-
ning af blodtryk i et-årsperiodend 

Procedurekode ZZ3160a 
Værdikode til blodtryk (sys/dia): VPH… 

Patienter der er 10 år eller yngre 
på dato for den kontakt, der op-
fylder kriterium 2 (se figur 3b og 
5b) (Excl_id 1) 

Indikator 5a 
Andelen af incidente patienter, 
hvor pårørende tager imod 
tilbuddet om kontakt 
 
 

Antal patienter i "1-års incident 
patientpopulation" 

Antal patienter hvor der har været samta-
le med pårørende senest et år efter diag-
nosedato 

Procedurekode  
BVAA5, BVAA97 eller BVAA99ab 

Patienter hvor alle indberetninger 
vedrørende pårørendekontakt i 
første år efter diagnose angiver at 
det ikke har været muligt at etab-
lere kontakt (AWZ13B) 

(Excl_id 9) 

Indikator 6 
Andelen af incidente patienter, 
der inden for 2 år modtager 
psykoedukation i manualisere-
de forløb 

Antal patienter i "2-års incident 
patientpopulation" 

Antal patienter der har modtaget psyko-
edukation i et manualiseret forløb inden-
for to år efter diagnosedato 

Procedurekode  
BRKP1A, BRKP8A eller BRKP7ab 
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Indikator Indikatorpopulation (nævner) Tæller Eksklusionskriterier 
Indikator 7af 
Andelen af indlagte patientfor-
løb, hvor patienten modtager 
psykiatrisk efterbehandling ved 
udskrivelsen 

Definition af tæller afventer 
løsning på problem med LPR3 
tilpasning 

Antal forløb i "Skizofreni indlæg-
gelsespopulation"  

  

Indikator 7bf 
Andelen af indlagte patientfor-
løb, hvor patienten inden for 
1/2 år efter udskrivelsen følges 
i ambulant regi 
Definition af nævner (svarer til 
tæller i 7a) afventer løsning på 
problem med LPR3 tilpasning 

Antal forløb i "Skizofreni indlæg-
gelsespopulation"  
 
 

 
 

 

Indikator 8 
Andelen indlagte patientforløb, 
hvor patienten får vurderet 
selvmordsrisiko, dokumenteret 
i journalen, ved udskrivelsen 

Antal forløb i "Skizofreni indlæg-
gelsespopulation" 

Antal forløb hvor patienten er screenet 
for selvmordsrisiko inden for de sidste 7 
dage op til udskrivelsesdato (og inkl. den-
ne) 

Procedurekode ZZ9970FAa 

 

 
                                                      
a Hvis det relevante mål/procedurekode ikke er indberettet i opgørelsesperioden/et-årsperioden, tolkes det som at proceduren ikke er udført, og patienten vil tælle 
negativt ved indikatoropgørelsen. Både primære procedurekoder og tillægskoder tælles med i opgørelsen  
b Ydelsen/proceduren godtages hvis den er registreret optil 30 dage før diagnosedato 
c Hvis der hverken er indberettet til receptdatabasen eller LPR, tolkes det som at patienten ikke er i medicinsk behandling 
d For definition af "et-årsperioden", se afsnit 4 og figur 5b. Hvis patienten både er med i "1-års incident patientpopulation" og "prævalent patientpopulation" i sam-
me opgørelsesperiode, så er det et-årsperioden fra den prævalente periode, der indgår i beregningen 
e Følgende ATC-koder inkluderes: N05A minus N05AN (lithium) 
f Indikator 2c, 7a og 7b opgøres ikke pga. manglende datagrundlag 
g Følgende ATC-koder inkluderes: N05BA*, N05CD*, N03AE01*, N05CF* 


