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Startskema
Opstart
1. ) Indtast personnummer og tryk find, hvorefter patient vil blive fremsøgt

2. ) Første vindue –
A. Du skal kun sikre korrekt afdeling
B. Alle datoer i dette vindue kommer automatisk og du skal ikke indtaste stopdato,
kommunekode, diagnose eller andre felter – gå videre til C.
C. Tryk herefter på knappen opret og du kommer videre
A

C

B

3.
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4. Dato for den første kontakt i
ambulant behandling eller
den dato som patienten
bliver indlagt.
5. jf. domsudskrift

4
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6. Hold control knappen på
tastatur nede for, at vælge
flere paragraffer
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7. Følger Rigsadvokatens
meddelelse.
Undervalg kommer tilsyne
efter valg i rulleliste.
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8. Længstetid for dom i antal
år
9. Indtast dato for den
endelige dom
10. Dato for psykiatriens
modtagelse af dom
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11. Udvises patienten som en
del af dommen
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12. Hvis du markerer ja, så
kommer der flere
muligheder.
13. Patientens alder ved 1.
straffelovsovertrædelse
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14.
13

14
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15

15. Baggrund
16. I forbindelse med
mentalundersøgelse eller
anden erklæring
16

17. Tidligere undersøgelser
17

18. Skal registreres, når
personen er dømt for
personfarlig kriminalitet,
incl. § 119-sager (trusler og
vold mod personale, mv.)
Hvis personen ikke er dømt
for personfarlig kriminalitet,
afkrydses i "Ikke relevant"
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"Andet" omfatter
risikovurderinger for vold,
der ikke er nævnt i
afkrydsningsfelter. BVC
(Brøset violence checklist
medtages dog IKKE)
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19. Nej skal begrundes
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20. Defineret ved om patienten
er single eller i et forhold
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21. Defineret ved form (Egen
bolig/bor hjemme dækker
derfor leje-, eje og
andelsbolig mm.)
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22. Økonomi
23. Etnicitet
24. Ved ja kommer flere under
muligheder frem
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25. Vurderes ud fra om patienten har
et aktuelt misbrug ved tidspunkt
for udfyldelse af skema.
Ved Ja, kommer der
valgmuligheder frem.
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26. Ved ja kommer der flere
muligheder frem i skemaet

27.
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28. Herefter trykker du på knappen indlever (Blå pil), hvis du ikke skal taste flere skemaer, så tryk på indlever og
forlad.
Hvis du ikke er helt færdig med skemaet, men kan ikke nå mere nu, så skal du trykke på gem (orange pil).
28

29. Hvis du trykker indlever kommer du videre til denne side:

Her trykker du på vælg(Blå pil), hvorefter du kan trykker på knappen opret skema (Orange pil)
30. Nu kan du oprette skemaet årsstatus
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Årsstatusskema

1

1 . Dato for udfyldelse
2. Risikovurdering - Skal registreres,
når personen er dømt for personfarlig
kriminalitet, incl. § 119-sager (trusler
og vold mod personale, mv.) Hvis
personen ikke er dømt for
personfarlig kriminalitet, afkrydses i
"Ikke relevant"
"Andet" omfatter risikovurderinger
for vold, der ikke er nævnt i
afkrydsningsfelter. BVC (Brøset
violence checklist medtages dog IKKE)
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3
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3. Misbrug - Ved JA kommer
undergruppen med
afkrydsningsmuligheder.
4. Medicin – Medicinoplysninger kommer
frem ved JA.
5. Nye sigtelser
6. Tiltalefrafald
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7. Boligforhold - Defineret ved form (Egen bolig/bor
hjemme dækker derfor leje-, eje og andelsbolig
mm).
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8. Civilstatus - Defineret ved om patienten er single
eller i et forhold.
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9. Netværk – Er der kommunale foranstaltninger
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10. Aktuel anbefaling til statsadvokaturet
9

10
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Afslutningsskema
1
1.

Afslutning af forløb – oprettelse
Klik på vælg ved årsstatus (orange pil)
Klik herefter på opret underskema (blå pil)
Klik opret i det nye vindue der åbner (grøn)

2.

Afslutning af forløb - baggrund

3.

Dato – Sidste registeret kontakt enten dato for
ophævet dom eller dato for afsluttet kontakt på
afdeling.

4.

Afslutningsmåde – vælg ud fra rullelisten

5.

Afslut skema – indlever og forlad, hvis du er helt færdig

5
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6

FAQ:
Spg: Er det både incidente og prævalente man starter med?
Svar: Ja. Alle incidente og løbende opsamling ved årsstatus er det aftalte vedr. de prævalente.
Spg: Er det dato for modtagelse af henvisning eller dato for første kontakt?
Svar: Det er første kontakt.
Spg: Hvad er forskellen på Gem og Indlever
Svar: Ved Gem har du stadig adgang til skemaet og kan lave ændringer. Ved indlever putter du
skemaet i den virtuelle postkasse og indikere, at du er færdig med skemaet.
Spg: Skal vi have høj datakomplethed med det samme?
Svar: Der skal indenfor en 3-årig periode være en datakomplethed på minimum 90 %
Spg: Jeg kan ikke finde den korrekte afdeling?
Svar: Ring eller skriv til kontaktpersonen hos RKKP
Spg: Hvordan kan jeg se den data, som jeg indtaster?
Svar: På sigt vil der komme årsrapporter på baggrund af din indtastet data. Derudover vil det
også blive muligt, at se data løbende i dit ledelsesinformationssystem (LIS).
Spg: Hvordan udfylder jeg startskemaer bagudrettet?
Oplysninger til startskema, som skal noteres bagud, kan du med fordel finde i
mentalerklæringen. Hvis du ikke har den, så skal du forsøge at fremfinde erklæringen.
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