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Vejledning til HjerteSyd databasen. 
(Denne vejledning erstatter de tidligere faglige og tekniske vejledninger, da de to vejledninger er 
opdateret og lagt sammen i én samlet vejledning) 
 
I forbindelse med, at opgaven med hjerterehabilitering for mennesker med iskæmisk hjertesygdom 
deles mellem sektorerne, har både sygehusene og nu også kommunerne i Region Syddanmark en 
opgave med at registrere data i kvalitetsdatabasen hos RKKP. Sygehusene foretager deres 
registrering i DHRD og kommunerne i HjerteSyd.  
Denne vejledning er lavet til kommunerne med henblik på at give et overblik over, hvad og hvordan 
kommunerne skal registrere data i HjerteSyd. Sidst i denne vejledning findes et overblik over alle 
indikatorerne i den nationale database DHRD. 
 
Det er VIGTIGT at alle felter udfyldes, også i situationer, hvor svaret er NEJ, da borgerens data kan 
blive frasorteret ved RKKP, hvis ikke alle felter er udfyldt. 
 
 

 
Link til systemet 
 
https://topica.rsyd.dsdn.dk/topica_4.35_rtm/LoginForm.aspx?config=HjerteSyd&culture=da-DK 
 

Login 
 

 
 

- Indtast det udleverede brugernavn og adgangskode. 

 

 
 

Opret borgere (Patienter) 
 
Fra startsiden – Vælg [Patient] og [Opret] 

https://topica.rsyd.dsdn.dk/topica_4.35_rtm/LoginForm.aspx?config=HjerteSyd&culture=da-DK
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- Indtast cprnr og klik på [Hent Cpr Oplysninger] og [Gem] 

o Oplysningerne hentes fra folkeregistret og bliver gemt i HjerteSyd. 

 
- Det er muligt at oprette ”Test-patienter” på følgende måde: 

o Cprnummer eksempel 1911582nn8 

 Dato: 191158 

 2 (Tal mellem 0 og 9 – bemærk at tal mellem 0 og 4 er født i ”sidste 

århundrede”) 

 nn (2 bogstaver, der angiver at patienten er fiktiv) 

 8 (Tal mellem 0 og 9 der bestemmer kønnet) 

o Udfyld Fornavn og Efternavn 
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Forløb 
 
Forløbet oprettes automatisk med dagsdato – dette kan efterfølgende ændres. 
 

 
 

Generelt om knapperne: 

- [Gem] – oplysningerne gemmes og billedet lukker (venstre side forbliver) 

- [Gem og fortsæt] – oplysningerne gemmes og billedet forbliver åbent til videre redigering 

- [Slet] – Oplysningerne slettes.  

o Bemærk: 

 det er ikke muligt at slette skemaer hvis dataene er indberettet til DHRD 

 det er ikke muligt at slette forløb, hvis der er oprettet hhv. fysisk- eller diæt / 

kost skemaer, medmindre disse slettes først. 
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Fysisk træning og funktion - indikator 1d, 2a, 2b og 2c 
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Diætbehandling - indikator 4a og 4b 
 

 
 

- Startbehandling - Screening med kostskema 

 Ja – Dato og score skal udfyldes 

 

- Slutbehandling - Screening med kostskema 

 Ja – Dato og score skal udfyldes 

 

- Slutbehandling – ”Modtaget diætbehandling” 

 Ja – Individuel vejledning (Ja eller Nej) 

 

Kommunerne skal registrere om borger er blevet screenet med hjertekostskemaet. Screeningen 
foretages, hvis der under afklarende samtale eller senere findes et behov for diætbehandling.  
Såfremt der i henvisningen er påvist et behov ud fra screening på sygehus kan borger tilbydes 
diætbehandling på sygehus eller i kommunen afhængig af aftaler. Sygehuset registrerer selv deres 
screening. Diætist varetager screeningen i kommunen samt registrerer dette i HjerteSyd i form af 
screeningsdato samt de nødvendige scores. 
Registrer om der modtages diætbehandling samt om det gives som individuel vejledning eller 
gruppebaseret. Kommunerne skal registrere under feltet SLUT og ikke i feltet START da dette 
udfyldes af sygehuset. 
Denne indikator gælder alene diætbehandling og ikke andre former for kostintervention.  
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Rygning - indikator 3 
 

 
Rygestatus registreres ved at udfylde dato for afslutningssamtale samt rygestatus. Med Ja 
forstås et gennemsnitsforbrug svarende til 1 cigaret eller mere dagligt. Med Nej, aldrig 
forstås, at borgeren aldrig har røget. 
 
 

Depression - indikator 8a og 8b 
 
 

 
Borger skal udfylde HADS for at screene for depression ved afslutning. Afslutningsdato udfyldes, og 
resultatet fra depressionsscreeningen registreres på skalaen.  
Registrer desuden ét af følgende svar angående om borger er vejledt til at gå til egen læge ud fra 
nedenstående handleanvisning på HADS-scoren 

 En score på 0-7 (lav risiko) - Registrer Ja eller Nej ved om borger er vejledt at gå til egen 
læge.  

 En score på 8-10 (moderat risiko) - Registrer Ja eller Nej ved om borger er vejledt at gå til 
egen læge afhængigt af, hvad der aftales med borger.  

 En score på 11-21 (høj risiko) - Registrer Ja ved om borger er vejledt at gå til egen læge. 
 
 
Sådan scores og handles der på resultatet 

 En score på depressionsskalaen på 0-7 (lav risiko), udløser ingen handling. Men er du 
alligevel bekymret for patienten, kan du selvfølgelig henvise til egen læge eller på anden 
måde handle, som du finder bedst. 
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 En score på depressionsskalaen på 8-10 (moderat risiko), er tegn på, at patienten har et 
moderat symptomniveau for angst/depression. Du må spørge ekstra ind til, hvordan patienten 
oplever sit befindende. Er det blevet bedre eller værre? Er patienten alene, eller er der nogen, 
der hjælper? Kan du og patienten lægge en plan for, hvad det er fornuftigt at gøre som næste 
skridt?  

 En score på depressionsskalaen på 11-21 (høj risiko), er tegn på, at patienten har et højt 
symptomniveau for angst/depression. Du må vurdere, om patienten selv kan kontakte egen 
læge mhp. udredning, eller om du skal hjælpe med kontakten. Igen må du spørge ekstra ind 
til, hvordan patienten oplever sit befindende. Er det blevet bedre eller værre? Er patienten 
alene, eller er der nogen, der hjælper? Kan du og patienten lægge en plan for, hvad det er 

fornuftigt at gøre som næste skridt?  
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Indberet til DHRD 
 
Når en borger afslutter sit rehabiliteringsforløb, skal dataene indberettes til Dansk 
hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD). 
 

 
 
I systemet sker dette på forløbet ved at vælge ”Indberet” i feltet [ny], hvilket svarer til at patienten ikke 
er indberettet til DHRD. 
 
Bemærk at felterne vedr. DHRD-indberetning først optræder på forløbet, når mindst ét af de 
underliggende skemaerne er oprettet og komplet (alle krævede felter under dette skema er udfyldt).  
 
Bemærk, at alle dataene indberettes og ikke kun dem på det komplette skema. 
 
Dette er en ændring til tidligere, hvor alle de underliggende skemaer, skulle være oprettet før 
overførsel var mulig. 
 
Hver nat igangsættes automatisk dataoverførslen til DHRD – kørslen løber alle borgere igennem, hvor 
”Indberet” er udfyldt, og sender dataene til DHRD. 
 
Når dataoverførslen til DHRD er gennemført vises [status] på overførslen på den enkelte patient. 
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Ændringer af ”Indberettede data” til DHRD 
 
Hvis det viser sig at, det der er indberettet data til DHRD, enten er fejlbehæftede eller som slet ikke 
skulle indberettes, er det muligt at ændre det. 
 

 
 

- Hvis de indberettede data er fejlbehæftede og skal ændres. 

 Dataene i HjerteSyd korrigeres og der vælges ”Gensend” i feltet [Ny] 

 Indberetningskørslen vil medtage disse patienter, og sende ændringerne til 

DHRD.  

 

- Hvis de indberettede data skal fjernes. 

 Vælg ”Slet” i feltet [Ny] 

 Indberetningskørslen vil sende en besked til DHRD om at slette alle data på 

Cprnummeret samt opdatere [status] for DHRD-indberetning til ”ikke 

Indberettet” 

 

 
 

 Efter en sletning, kan der foretages en ny indberetning til DHRD – gensend vil 

ikke være mulig. 

Bemærk at Ændringer af ”Indberettede data” til DHRD kun er tilgængelige for de borgere, der allerede 
er indberettet til DHRD. 
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Log over indberetninger til DHRD 
 
Hver gang borgerens data overføres til DHRD, dannes en kvittering der ses under ”Indberetnings 
formularen”. Dette skal anvendes som dokumentation for, hvilke data der er er overført til DHRD. 

. 

 
 
Overblik over igangværende rehabiliteringsforløb 
 
Fra forsiden er det muligt at få et overblik over kommunens borgere, der har et igangværende 
rehabiliteringsforløb.  
 
Bemærk at borgerne forsvinder fra listen, når de er indberettet til DHRD. 
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Rapporter 
 
Systemet understøtter forskellige udseende, hvilket ses i øverste højre hjørne, men den mest 
anvendte er [Standard empty] 

 
Hvis denne ikke allerede er valgt, kan man med fordel vælge denne forside øverst i 
rullemenuen i højre hjørne 
 

 

Herefter vælges Rapporter 
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Vælg analyserapporten 
 
Rapporten indeholder alle borgere samt alle deres registreringer. 

 
Fra rapporten er det muligt at få dataene overført til Excel til lokalbehandling. 
 
Bemærk at denne funktion samtidig overdrager ansvaret for de overførte data til Jer selv. 
 
 
 
 
 
 

Log ud 
 
 

 
- Klik på [log ud] for at afslutte HjerteSyd. 
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Brugeradministration 
 
Gælder for de brugere, der har rettigheder, til at vedligeholde brugere i systemet. 
  
Fra menulinjen vælg [Ansat] og derefter [Opret] 

 

 
Udfyld billedet – som minimum: 

- Fornavn og Efternavn  

- Brugernavn (Brugerid – eks. som deres nuværende) 

- Default adgangskode. 

 
Vælg fanen [Status] 

 
Marker at brugeren skal ændre sin adgangskode ved næste login. 
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Vælg fanen [Profiler] for tildeling af adgangsrettigheder 
 

 
Klik [GEM] 
 
 
 
 
 

Brugeropfølgning 
 

Systemejeren har ansvaret for at sikre, at kun autoriserede brugere har adgang til systemet, samt at 
deres adgange ved funktionsroller og organisation altid er korrekte. 
Fra Startsiden under rapporter eksisterer en brugeropfølgningsrapport, der viser alle oprettede 
brugere med datoerne for deres sidste login og sidste ændring af kodeord. 
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Overblik over indikatorområder og indikatornumre i DHRD. 
 
Nedenstående matrix angiver (med X), hvilken del af kvalitetsmonitoreringen de to sektorer har 
ansvaret for. Matrix er udarbejdet for at give overblik over, hvad især kommunerne fremover skal 
registrere i HjerteSyd. 
 
Indikatorområder, indikatornumre og definitioner er standarder for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase for patienter med 
iskæmisk hjertesygdom, som påbegynder et hjerterehabiliteringsforløb i sygehusregi eller kommunalt regi.  

Indikatorområde  Indikator nr. og definition Sygehus Kommune Bemærkning 
Deltagelse i 
hjerterehabilitering og 
tid til opstart 

1a. Andel af patienter 
der deltager i 
hjerterehabiliteringsfo
rløb blandt alle 
patienter med 
iskæmisk 
hjertesygdom, indlagt1 
på en kardiologisk 
afdeling. 

X X Dato for afklarende 
samtale anvendes som 
kommunal indikator 

og giver dermed alene 
et indtryk af antallet af 

afklarende samtaler.  
I øvrigt opgøres denne 

indikator via 
diagnosetræk fra LPR.  

1b. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom som er 
vedholdende, blandt 
deltagere i 
hjerterehabiliteringsfo
rløb. 

X  Gøres op på baggrund 
af start/slut samtale på 

sygehusene 

1c. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom der har 
første ambulante 
kontakt med 
sygeplejerske eller 
læge indenfor 2 uger 
efter udskrivelse. 

X   

1d. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom (ikke 
CABG) der er 
påbegyndt fysisk 
træning indenfor 4 
uger efter udskrivelse. 

X 
Risikopatient (RØD) 

X 
Ikke risikopatient 

(GRØN) 

Registrer dato for 
første træningssession. 
Med træningssession 
forstås kontakt med 
fysioterapeut eller 
ergoterapeut med 

træning som formål 
(herunder også 

forundersøgelse) 
Arbejdskapacitet 2a. Andel af patienter 

med iskæmisk 
hjertesygdom som 
gennemfører mindst 
75 % af de planlagte 
træningssessioner2. 

X X Antal 
træningssessioner med 

deltagelse optælles 
manuelt af terapeut i 

egen sektor 

2b. Andel af de 
patienter med 
iskæmisk 
hjertesygdom som 
modtager 
træningstilbud i 
kommune eller 
sygehusregi, som 
stiger mindst 10 % i 

X 
Ved opstart af 

risikopatient (RØD) 
 

Testmetode og test 
resultat angives i GOP 

X 
Ved forundersøgelse 

og ved afslutning 
(GRØN) 

 
Eventuel test ved 

opstart og test ved 
afslutning 

(RØD) 

Registrer testresultat 
ved start, hvis borger 
er grøn og ved slut for 
alle borgere.  
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arbejdskapacitet eller 
6 minutters gangtest. 
2c. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom som 
modtager 
træningstilbud i 
kommune eller 
sygehusregi, der testes 
med den samme 
validerede 
målemetode ved 
opstart og afslutning af 
rehabiliteringsforløbet. 

X 
Ved opstart af 

risikopatient (RØD) 
 

Testmetode og test 
resultat angives i GOP 

X 
Ved forundersøgelse 

og ved afslutning 
(GRØN) 

 
Eventuel test ved 

opstart og test ved 
afslutning 

(RØD) 

Registrer anvendt 
testmetode i form af én 
af nedenstående tests. 
Registreres ved opstart 
og ved afslutning 
 watt-max 

(symptomlimiteret 
test på 
ergometercykel) 

 Submax test på 
ergometercykel 
(Borg 15)  

 6 minutters 
gangtest  

 
Det kan aftales i hvert 
SOF-område hvordan 
der testes ved RØDE 
borgere. Med det 
formål, at antallet af 
tests minimeres af 
hensyn til borgeren 
 

Rygning 3. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom, som var 
rygere ved 
indlæggelsen forud for 
rehabiliterings-
forløbet, der er eks-
rygere ved afslutning 
af 
rehabiliteringsforløbet. 

X 
Ved opstart 

X 
Ved afslutning 

Angives i begge 
sektorer 
 
Ved ”Ja” forstås et 
gennemsnitsforbrug 
svarende til 1 
cigaret/daglig eller 
derover. 

Diætbehandling 4a. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom som er 
screenet fx med 
hjertekostskema, med 
henblik på at afklare 
behovet for 
kostintervention2. 

X 
Ved opstart 

X 
Ved behov 

Sygehuset screener 
ved opstart og angiver 
resultat i 
kommunehenvisninge
n 
 
Kommuner screener, 
hvis det vurderes, at 
der er et behov, og der 
ikke er screenet på 
sygehuset 

4b. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom med 
positiv kost screening, 
som har modtaget 
diætbehandling ved 
klinisk diætist på hold 
eller som individuelt 
forløb, ved afslutning 
af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet. 

X 
Hvis diætbehandling er 

givet 

X 
Ved afslutning 

Ved afsluttende 
samtale skal 
medarbejder 
registrere om borger 
har modtaget 
kostintervention. 
Bemærk at 
kostintervention godt 
kan være givet uden 
om Hjertekostskema, 
fx ved undervægt. 
 
Der ønskes KUN 
registrering af 
DIÆTBEHANDLING. 
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LDL kolesterol 5. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom, som ved 
afslutning af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet har LDL-
kolesterol < 1,8 
mmol/l. 

X   

Blodtryk 6. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom, som ved 
afslutningen af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet har opfyldt 
behandlingsmål for 
blodtryk for den 
pågældende patient. 

X   

Screening for Diabetes 
Mellitus 

7a. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom og uden 
kendt diabetes ved 
indlæggelsen, som ved 
afslutning af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet er screenet for 
diabetes 

X   

7b. Andel af patienter 
med nydiagnosticeret 
diabetes i forbindelse 
med 
rehabiliteringsforløbet, 
som henvises til 
relevant behandler3 
eller opstarter 
behandling i eget 
ambulatorium. 

X   

Screening for 
depression 

8a. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom, der er 
screenet for 
depression ved 
afslutningen af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet. 

X 
Ved opstart 

X 
Ved afslutning 

Sygehus screener ved 
opstart og anfører 
score i henvisning til 
kommunen 
 
Kommunen screener 
ved afslutning 

8b. Andel af patienter 
med positiv 
depressions screening, 
hvor der er lagt en 
behandlingsplan4. 

 X 
Ved afslutning 

Medarbejder 
registrerer ved 
afslutning hvis borger 
er bedt kontakte egen 
læge eller hvis man 
efter aftale med borger 
har kontaktet egen 
læge 

Trombocythæmmende 
behandling 

9. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom i 
trombocythæmmende 
behandling ved 
afslutning af 

X   
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hjerterehabiliteringsfo
rløbet. 

Statin-behandling 10. Andel af patienter 
med iskæmisk 
hjertesygdom, der er i 
statin-behandling ved 
afslutning af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet. 

X   

Betablokade-
behandling 

11. Andel af patienter 
med akut koronart 
syndrom, der er i 
betablokade-
behandling ved 
afslutning af 
hjerterehabiliteringsfo
rløbet. 

X   

1: Og patienter med stabil angina pectoris med KAG i ambulant forløb, uden indikation for PCI, men fortsat medicinsk behandling  
2: På hold eller som individuelt tilbud  
3: Privatpraktiserende endokrinolog, endokrinolog på medicinsk-endokrinologisk ambulatorium eller Steno Diabetes Center samt 
egen læge  
4: "Watchful waiting" eller henvisning til egen læge, psykolog eller psykiater for patienter i sygehusregi. Vejledt til at kontakte egen 
læge for patienter i kommunalt regi. Indikatorskemaet er opdateret december 2019, og er gældende fra medio 2019 

 


