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21-12-2017 

Datakvalitet og -indhold 

 
 

Beslutninger om anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt inhabile 
Registreringsvejledning for LPR2 

Den 1. januar 2018 træder Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inha-

bile, samt bekendtgørelse nr 1370 om indberetning i kraft. 

Denne vejledning gælder for sygehuses indberetning til Landspatientregisteret (LPR2) i de til-

fælde beslutningerne foretages på en sygehuskontakt. Jfr. bekendtgørelse skal sådanne beslut-

ninger indberettes til Sundhedsdatastyrelsen fra 1. juli 2018. 

Indberetningerne beskrevet i vejledningen er obligatoriske fra 1. juli 2018, og er i perioden 1. 

januar 2018. 1. juli 2018 frivillige 

Selve udøvelsen af tvang kan forekomme på andet behandlingssted, end beslutningsstedet. 

 

Beslutning om tvangsbehandling 

Ved beslutning om at tvangsbehandle en patient skal der indberettes procedurekode: 

AVSA Beslutning om tvangsbehandling i somatikken 

Koden registreres med tidspunktet for beslutningen. 

Tillægskodning til procedurekoden for beslutning om tvangsbehandling 

Begrundelse 

Der skal tillægskodes en af følgende begrundelser for beslutning om tvangsbehand-
ling: 

AZAD1A vital indikation 

AZAD1B risiko for invaliditet eller forværring heraf   

AZAD1C udredning for sygdom, der kan medføre væsentlig forringelse af helbred eller død 

AZAD1D risiko for forværring af behandlingskrævende sygdom 

AZAD1E nødvendighed for bevarelse af kognitive funktioner 
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AZAD1F minimere smerte, lidelse, angst eller væsentlig ulempe for patienten 

 

Varighed 

Den besluttede varighed af behandlingen tillægskodes med antal dage. Hvis mere end 6 dage, 

så registreres antal uger (evt. afrundet til nærmeste antal uger): 

 

ATTD01 1 dag 

ATTD02 2 dage 

ATTD03 3 dage 

ATTD04 4 dage 

ATTD05 5 dage 

ATTD06 6 dage 

 

ATTU01 1 uge 

ATTU02 2 uger 

ATTU03 3 uger 

ATTU04 4 uger 

ATTU05 5 uger 

ATTU06 6 uger 

ATTU07 7 uger 

ATTU08 8 uger 

ATTU09 9 uger 

ATTU10 10 uger 

ATTU11 11 uger 

ATTU12 12 uger 

ATTU13 13 uger 

ATTU14 14 uger 

ATTU15 15 uger 

ATTU16 16 uger 

 

Forventet behandlingssted 

Der skal tillægskodes med det forventede behandlingssted: 

AZAD2A speciallægepraksis, inkl. almen medicin 

AZAD2B offentlig sygehussektor 

AZAD2C hjemmesygepleje/hjemmepleje/plejehjem 

AZAD2D bosted 

AZAD2E tandlæge, tandplejer og tandtekniker 

AZAD2F andet forventet behandlingssted 
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Hvis det forventede behandlingssted er stamafdelingen hvor beslutningen er truffet tillægsko-

des med AZAD2B. 

Private hospitaler hører under AZAD2F. 

 

Er der flere forventede behandlingssteder til samme beslutning registreres hvad der vurderes at 

være det primære forventede behandlingssted. 

 

Eksempel 

Beslutning om tvangsbehandling i somatikken pga. risiko for forværring af behandlings- 

krævende sygdom i op til 2 uger på bosted: AVSA(+)AZAD1D(+)ATTU02(+)AZAD2D 

Beslutning om fysisk fastholdelse, beroligende medicin eller 
tvangsindlæggelse 

Hvis der i forbindelse med beslutning om tvangsbehandling også besluttes fysisk fastholdelse, 

beroligende medicin eller tvangsindlæggelse skal der indberettes relevant(e) procedurekode(r) 

AVSB1 Beslutning om fysisk fastholdelse, pga. nødvendighed for gennemførelse af 

tvangsbehandlingen 

AVSB2 Beslutning om beroligende medicin, pga. nødvendighed for gennemførelse af 

tvangsbehandlingen 

AVSB3 Beslutning om tvangsindlæggelse, pga. nødvendighed for gennemførelse af 

tvangsbehandlingen 

Koderne indberettes som selvstændig procedurekode med tidspunktet for beslutningen. 

Endelig beslutning om tvangsindlæggelse 

Træffer overlægen eller overtandlægen på den afdeling, hvor patienten tvangsindlægges, ende-

lig beslutning om at der skal ske tvangsindlæggelse, skal der indberettes procedurekode: 

AVSC Endelig beslutning om tvangsindlæggelse 

Koden indberettes som selvstændig procedurekode med tidspunktet for beslutningen. 

 

Bemærk at dette igen kan være en anden afdeling end hvor den første beslutning om tvangs-

indlæggelse fandt sted, og dermed en anden stamafdeling. 

 

Tilbageholdelse og tilbageførsel 

Hvis der for indlagte patienter besluttes tilbageholdelse og tilbageførsel skal der indberettes re-

levante procedurekode: 

AVSD Beslutning om tilbageholdelse 

AVSE Beslutning om tilbageførsel 

Koden indberettes som selvstændig procedurekode med tidspunktet for beslutningen. 


