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Følgende lokale instruks er glædende for Klinik Psykiatri Nord Gældende fra: september 2021 

Instruksen beskriver arbejdsgange og ansvarsfordeling i forhold til at sikre rettidig reaktion og dokumentation af alle prøve- og undersøgelsessvar 

Indlagte og Ambulante forløb i Klinik Psykiatri Nord 

 

Rekvirering af prøver og undersøgelser 
Hvad og hvor dokumenteres Hvem  

 
Information til Patienten 

Det dokumenteres altid i EPJ hvilke prøver 
og undersøgelser, der er rekvireret. 

Den behandler der har 
rekvireret prøven 
og/eller undersøgelsen. 

I forbindelse med informeret samtykke til undersøgelsen bør patienterne som en ekstra 
patientsikkerhed opfordres til at efterspørge prøve- og undersøgelsessvarene.  
Det er dog altid sundhedspersonalets ansvar, at patienten informeres. 

Modtagelse af svar 

Hvor findes 
svarene 

Hvilke typer af 
prøve- og 
undersøgelsessvar 

Hvor Hvornår og hvor 
ofte 

Hvem  
(tjek) 

Kvittering 
(dokumentation) 

Hvem  
(vurdering) 

Svar der fremgår 
af EPJ 
opgavelisten: 
 

Mikrobiologi, 
Biokemi (Labka) og 
Billeddiagnostik 
(easyviz) 

LINK Dagligt • Dedikeret læge 
(amb./stuegangsgående 
læge) 

• Videregives til 
behandlingsansvarlig 
læge i journal. Ved 
afvigende svar, der 
kræver hurtig handling, 
kontaktes 
forvagt/bagvagt 

Den 
behandlingsansvarlige 
læge/vagthavende 
læge kvitterer 
for/dokumenterer 
prøve set i EPJ 
  

Den 
behandlingsansvarlige 
læge/vagthavende 
læge er ansvarlig for 
vurdering af svar. 

Håndtering at 
bestilte prøver der 

Gældende for ambulatorier:  
Den, der bestiller blodprøver, noterer nederst i journalnotatet, at der skal følges op på blodprøver 
ved næste besøg.  

Gældende for ambulatorier:  
Behandler ved næste samtale følger op.  

https://pri.rn.dk/Sider/23369.aspx
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Reaktion på modtagelse af svar 

Typer af svar Reaktion Hvem og dokumentation 
Rutineblodprøver  Det vurderes om opfølgningen på prøvesvaret kan vente til førstkommende 

stuegang/næste ambulatoriebesøg.  
Den behandlingsansvarlige læge/vagthavende læge 
kvitterer for prøve set i EPJ og dokumenterer 
vurdering, information til patienten samt eventuel 
intervention og opfølgning i EPJ. 

Akutte Prøvesvaret forelægges straks behandlingsansvarlig læge eller vagthavende læge. 
Fra normal til abnorm Prøvesvaret forelægges straks behandlingsansvarlig læge eller vagthavende læge. 
Fra abnorm til normal Det vurderes om opfølgningen på prøvesvaret kan vente til førstkommende stuegang. 

 

Overgange – afgivning og indhentning af svar 

Interne overgange 

Mellem sengeafsnit  Mellem sengeafsnit og ambulatorium 
Hvordan  Hvem og dokumentation Hvordan og hvem Hvem og dokumentation 
Væsentlige prøvesvar og 
afventende svar videregives i 
overflytningsnotat. 
 

Overflyttende læge udfærdiger 
overflytningsnotat 
 

Beskrives i epikrise. 
 

Overflyttende læge udfærdiger 
epikrise 

 

Modtagendes afsnits 
behandlingsansvarlige læge 
orienterer sig i kumuleret svar i 
EPJ.  

Modtagende afsnits læge 
orienterer sig i kumuleret svar i 
EPJ. 

Orienterer sig i kumuleret svar i 
EPJ. 

Modtagende ambulatoriums 
behandlingsansvarlige læge 

Eksterne overgange Mellem psykiatri og almen praksis Mellem psykiatri og somatik 
Hvordan og hvem Hvem og dokumentation Hvordan og hvem Hvem og dokumentation 

ikke er taget og af 
manglende svar.  

Gældende for sengeafsnit:  
Laborant melder tilbage såfremt det ikke er muligt at tage en blodprøve. 

Gældende for sengeafsnit:  
Når der modtages besked fra laborant, 
dokumenteres i journalen og tages op på 
næstkommende stuegang. 
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Epikrise. 
 

Udskrivende læge udfærdiger 
epikrise 

Epikrise. Udskrivende læge udfærdiger 
epikrise 

Kumuleret svar i EPJ og 
alternativt kontakt til egen læge 

Modtagende læge udfærdiger 
journalnotat 
 
 

Modtagende afsnits læge 
orienterer sig i kumuleret svar i 
EPJ. 

Modtagende læge udfærdiger 
notat. 
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