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RETNINGSLINJE FOR OPRETTELSE AF FORLØB OG 

FORLØBSTILKNYTNING 

Baggrund: Der er i ambulatorierne flere indskrivninger (kontakter) med startdato før den 28.2.2018, 

som mangler tilknytning til forløb. Oprettelsen af selve forløbet mangler ofte.  

Deraf opstår spørgsmålene:  

Hvornår skal forløbet oprettes? Hvor meget skal lægges på dette forløb? 

Hvis indskrivningen er: 

1: En ”udredningskontakt” eller en ”behandlingskontakt” 
 Forløbet oprettes på dato for henvisning til udredning. 

 For behandlingskontakter (pt. er opskrevet til behandling), med forudgående udredning, gælder 

altså, at forløbet samler udredningen og behandlingen (inkl. evt. senere kontrol). 

 Hvis udredningen strækker/strakte sig over flere kontakter, eks. startet på ét hospital, fortsat på et 

andet, startes forløbet på henvisningsdato til den første kontakt. 

 Bemærk at eks. en kontakt i akutmodtagelsen, kan være første kontakt til at ”åbne sygdomspro-

blematikken”, hvorfor forløbet startes på denne dato. 

 Hvis disse forudgående kontakter allerede har oprettet forløb, tilknyttes den åbne udredning/be-

handlingsindskrivning dette forløb. 

 Forløbslabel skal evt. korrigeres. 

 Al aktivitet, som vedrører udredningen/behandlingen, eksempelvis diagnostiske undersøgelser 

udført af anden afdeling på selvstændig kontakt, lægges til forløbet. 

 Ved dobbeltindlæggelse i somatik og psykiatri tilknyttes kontakterne samme forløb, hvis patienten 

er i somatikken pga. den psykiatriske lidelse (og omvendt). 

2: En ”kontrolkontakt” 
 Forløbet oprettes på dato for henvisningen til det udrednings- og behandlingsforløb, som lå forud 

for kontrolindskrivningen. 

 Kontrolindskrivningen kan også være oprettet i forlængelse af en kontakt i akutmodtagelsen, 

hvorfor forløbet startes på dato for kontakten til akutmodtagelsen, eks. ved tilknytning til det derfra 

eksisterende forløb. 

 Udredningskontakt(er), behandlingskontakt (evt. akut-kontakt) danner et stort set lineært forløb 

 Forløbet kan blive oprettet ”år tilbage”. 

 Tilstødende indlæggelser og anden aktivitet, som endnu ikke ligger på det lineære forløb, 

forventes kun tilknyttet forløbet, hvis disse ligger efter den 1. januar 2018. 

 Dvs. at tidligere indlæggelser m.m. med klinisk relation til forløbet, tilknyttes samme for-

løb, som den ambulante kontakt, hvis indlæggelsen m.m. ligger efter den 1.januar 2018 

 Forudgående indlæggelser m.m. kan dermed ikke forventes at kunne læses på forløbet 

 Bemærk; at skæringsdato 1. januar 2018 ikke udelukker, at indlæggelser og andet (fra før 2018) 

som senere findes klinisk relevant, at kunne læse på forløbet, kan tilknyttes. 


