
Screening for angst og depression

- hvordan fungerer det i Viborg 

Kommune?



1. Hjerte fase II rehabilitering I Viborg Kommune

2. HADS i forløbet set oven fra.

3. HADS i praksis.

Oplæg



Fase II rehabilitering I Viborg 

Sundhedscenter

• Hjerte fase II siden Januar 2015 I Region Midt, Viborg og 

Skive Kommuner.

• Har brugt HADS siden opstart.

• Vi er 8 medarbejdere (4 fysioterapeuter, 2 diætister, 1 

sygeplejerske og 1 ergoterapeut).

• 6 hold med træning 2x om ugen.

• Sideløbende undervisning og diverse muligheder for 

individuel rådgivning.

• 272 henvisninger i 2016.

• Pr. d.d. i 2017 har vi screenet 85 % af henvisningerne siden 1 

januar.





HADS i forløbet set oven fra.

• Vi screener de borgere som henvises og fremmøder til afklarende 

samtale… 

• Hospitalet screener de borgere som ikke ønsker henvisning og de borgere 

som vurderes ikke at være klar til henvisning indenfor 6 uger.

• På Sundhedscenter Viborg screener vi ca. 85%, hvad med de sidste 15% 

som ikke screenes – hvad kan årsagerne være?

• Manglende systematik.

• Forglemmelse fra borgeren eller fagpersonen.

• Sprogvanskeligheder.

• Meget få takker nej.



HADS i praksis

Afklarende samtale

• Bruger ”Samtalehjulet” udviklet i Esbjerg Kommune til at afklare borgerens 

behov.

• Praktisk (Hente borgeren, præsentation af fagpersonen mm).

• Rammesætning (tid, indhold forventningsafstemning).

• Overdragelse af skemaer FRA borgeren (SF12, HADS).

• Gennemgang af skemaer.

• Generelt anamnese / afklarende samtale ud fra borgens ønsker og behov

• Vejning / Biometriske målinger.

• Fysisk test (6MWT / WATTMAX).

• Overdragelse af skemaer TIL borgeren (Trænings- og 

undervisningsoversigt og samtykkeerklæring til den kommunale DHRD).



• Hvordan vejleder vi borgeren ved - høj score eller lav score?

• Er der nogle af svarene som er habituel tilstand?

• Positiv eller negativ udvikling.

• Har de tidligere haft angst eller depression?

• Hvis muligt spørge om pårørendes oplevelse af situationen.

• Normal krise/sorg reaktion.

• Henvise til relevante fagpersoner: 

• Praktiserende læge.

• Hjerteforeningen.

• Privatpraktiserende psykolog.

• Samarbejdsaftaler: Skive Sundhedscenter har en 

samarbejdsaftale med psykolog i Sundhedscentret.

• Opfordre til at bruge sundhedsforsikring.

HADS i praksis



HADS i praksis

• Borgerens oplevelse:

• Overvejende positive tilbagemeldinger.

• Opfølgning - glade for at vi har taget problemstillingerne op.

• Manglende forståelse hænger sammen med om borgeren er 

velinformeret omkring screeningen.

• HADS kan ikke stå alene – vigtigt at tale med borgerne omkring generelle 

psykiske efterreaktioner både ved samtalen og undervejs i forløbet.


