TJEKLISTE DANSK KVALITETSDATABASE FOR NYFØDTE
Bilag til DKN datadefinitioner version 1, 2021

[Indsæt patientlabel]

Lægelige registreringer
SKS‐kode

Ikke
relevant*

Kodetekst

Indikator 3. Overlevelse uden sværere morbiditet
Intraventriculær haemoraghi (grad 3 og 4) (IVH)
DP52.2
Ikke‐traum. intravent. hjerneblødning hos nyfødt, grad 3
DP52.4
Ikke‐traumatisk intracerebral hjerneblødning hos nyfødt
Periventriculær leucomalaci (PVL)
DP91.1
Erhvervede periventrikulkære cyster hos nyfødt
DP91.2A
Periventrikulær cerebral leukomalaci hos nyfødt
Behov for kontinuert ilttilskud v. PMA 36+0 (for børn m. GA < 32 uger) (BPD)
Bronkopulmonal dysplasi opstået i perinatalperioden (BPD i moderat grad (ilttilskud med fiO <
DP27.1A
30 % og/eller anden respiratorisk support (i.e. CPAP og HNF))
DP27.1B
Bronkopulmonal dysplasi opstået i perinatalperioden (BPD i svær grad (fiO2 ≥ 30 % ))
Operation for nekrotiserende enterocollit (inkl. single intestinal perforation) (NEC/SIP)
KJF
Operationer på tyndtarm og tyktarm
DP77.9
Nekrotiserende enterocolitis hos nyfødt
DP78.0
Tarmperforation hos nyfødt
Behandlingskrævende præmatur retinopati (ROP)
KC
Operationer på øje og øjenomgivelser
DH35.1
Præmaturitetsretinopati
Shunt krævende hydrocephalus (VP shunt)
KAAF
Shuntoperationer på hjerneventrikler og intrakranielle cyster
DG91.(0‐9)
Hydrocefalus
Indikator 9. Antibiotikabehandling
Anden bakteriel lungebetændelse (DJ153 Pneumoni forårsaget af B streptokokker gruppe B
DJ15.(0‐9)
streptokokker)
DP23.(1‐9)
Medfødte bakterielle pneumonier (DP233 Medfødt streptokok gruppe B pneumoni)
DP36.(0‐9)
Bakteriel sepsis hos nyfødt UNS (DP360 Sepsis forårsaget af B streptokokker)
DP37.2
Dissemineret listeriose hos nyfødt
DA41.9
Sepsis UNS
DT802G
CVK‐relateret infektion
DG00.(0‐9A) Bakteriel meningitis (v. specifikke bakterier skal koden slås op)
DG039
Meningitis UNS
Ved afkortet behandling (2 døgn) tilføjes DZ03.7 til diagnosen
*hjælpefelt som ikke indberettes til Landspatientregisteret
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[Indsæt patientlabel]

Sygeplejeregistreringer
Dato

SKS‐kode

Kodetekst

Ikke
opnået/i
kke
udført*

Ikke
relevant*

Indikator 4. Amning (ved udskrivelse til hjemmet eller afslutning af THO)
ZZP0004E1
Fuld amning etableret ved udskrivelse
ZZP0004E2
Delvis amning etableret ved udskrivelse
ZZP0004E3
Amning ikke etableret ved udskrivelse
Indikator 5. Hud‐mod‐hud‐kontakt (indlagt fra fødegang indenfor 6 timer efter fødsel)
Hud til hud kontakt i mindst 60 minutter indenfor 6 timer efter
BKVC2
fødslen
Indikator 6. Indlæggelsestemperatur (måling af kropstemperatur indenfor den første halve time efter indlæggelse)
ZZ0254 (+ VPK‐kode) _____ grader
Temperaturmåling
Indikator 7. Trivsel (ved udskrivelse til hjemmet eller afslutning af THO)
Legemsvægt ved udskrivelse (kg)
ZZP0004B (+ VPK‐kode) ____ kg (tre decimaler)
ZZP0004C (+ VPK‐kode) _____cm (en decimal)
Legemshøjde ved udskrivelse (cm)
ZZP0004D (+ VPK‐kode) _____cm (en decimal)
Hovedomfang ved udskrivelse (cm)
Indikator 8. Smertescoring (udført i første indlæggelsesdøgn)
Smertevurdering (COMFORTneo‐
ZZV008A1 (+ VPH‐kode) ___score
skala)
*hjælpefelter som ikke indberettes til Landspatientregisteret
Tjeklisten omfatter oplysninger i relation til indikatorsættet for Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN). Tjeklisten er ikke et
obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale på neonatalafsnit ved
indberetning af SKS‐koder til Landspatientregistret.
Der skal udelukkende registreres med ovenstående koder og tidspunkter, såfremt den pågældende procedure er udført eller
værdi er målt. Ved amning skal der registreres én af de tre koder for ammestatus ved udskrivelse.
Der henvises endvidere til DKN's Datadefinitioner (indsæt link til hjemmesiden)
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