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Indledning

Byd velkommen til LPR3.
D. 2. marts 2019 begyndte Region Nordjylland at indberette til version 3 af Landspatientregisteret
(LPR3). Denne vejledning, til lægesekretærer med registreringsopgaver i det patientadministrative system (PAS) i somatik og psykiatri, klæder dig på til at forstå ændringerne, som LPR3 medfører.
Forløbstankegangen er central i LPR3.
Der skal indberettes forløb, forløbselementer, forløbslabel og forløbsmarkører til LPR3 udover den
kontaktbaserede indberetning, som vi kender fra LPR2. Der bygges så at sige et ekstra lag ovenpå
indberetningerne til LPR.
Region Nordjylland begyndte at forløbsregistrere i foråret 2018.
Overgangen til LPR3 betyder, at der nu også er nogle nationale krav til forløbsregistreringen. LPR3
betyder derfor et skærpet fokus på, men medfører ikke ændringer i, forløbsregistreringen. Korrekt tilknytning af henvisninger og kontakter til forløb og korrekt valg af forløbslabel er nu endnu mere vigtigt
af hensyn til korrekt indberetning. Kapitel 2 opsummerer kravene til forløbsregistreringen.
Forløbsmarkører er et nyt LPR3-begreb.
Forløbsmarkører er en ny registrering, som er baseret på kendte registreringsprincipper fra ventestatus, kræftpakker, psykiatriske udrednings- og behandlingspakker og flere administrative registreringer
i LPR2. Forløbsmarkører ensretter registreringerne. Samtidig afskaffes ventestatus til fordel for forløbsmarkører. I kapitel 3 introduceres registrering af forløbsmarkører og i senere afsnit gives særskilt
vejledning til registrering af forløbsmarkører for de enkelte patientkategorier.
Kendte besøgsarter i PAS.
Anvendelse af besøgsarter understøtter registrering af forløbsmarkører. Derfor skal anvendelsen af
besøgsarter ensrettes ifm. overgangen til LPR3.
Enkelte tilføjelser til kontaktregistrering og øvrige andre områder.
Foruden forløb og forløbsmarkører indføres med LPR3 flere nye registreringer. Kontaktregistreringen
udbygges med obligatorisk sluttidspunkt. Læs nærmere i kapitel 4. Øvrige nye registreringer og mapninger beskrives i kapitel 5.
Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter bliver erstattet af Vejledning til indberetning til
Landspatientregisteret (LPR3), også kaldet Indberetningsvejledningen.
Indberetningsvejledningen beskriver fælles principper og regler for indberetning fra alle parter i sundhedsvæsenet. Registreringsmæssigt er der dog muligheder for regionale tilpasninger. Derfor er der
arbejdet denne regionale vejledning. Den regionale vejledning og Indberetningsvejledningen supplerer hinanden. Hvor der er forskelle mellem Indberetningsvejledningen og registreringsvejledningen, er
registreringsvejledningen gældende.
Kun få ændringer i PAS.
Brugergrænsefladen i PAS er kun ændret på enkelte punkter. Det betyder, at de fleste registreringer i
PAS er uændrede, selvom indberetningen til LPR ændres. LPR3 medfører, i første omgang, kun mindre ændringer i de kliniske systemer. De kliniske arbejdsgange er uændrede.
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Systemvejledningen beskriver de tekniske ændringer i PAS som følge af LPR3, og hvordan nye registreringer rent systemteknisk skal udføres.
Tabel 1.1: Centrale LPR3-begreber

Begreb
Forløb

Forklaring
En eller flere kontakter med en patient, som er relateret til samme sygdom.

Forløbselement

Forløb registreres i PAS og indberettes til LPR3 i form af forløbselementer (se
nedenfor) med referencer imellem sig.
En del af et forløb.
I Region Nordjylland indberettes hver henvisning/indskrivning og henvisning/indlæggelse i PAS som et forløbselement til LPR3.
Forløbselementet sammenbinder aktiviteter under et overordnet koordinerende

Forløbslabel

administrativt og klinisk ansvar, jf. Indberetningsvejledningen. I Region Nordjylland er det administrative kliniske ansvar placeret på afdelingsniveauet (7. ciffer
i SHAK).
Navnet på et forløb.
En forløbslabel angiver det overordnede kliniske tema for et forløb, jf. Indberetningsvejledningen.

Forløbsmarkør

I Region Nordjylland har vi, foruden 9 nationale forløbslabels, en række regionale forløbslabels. Navngivning af forløbet med forløbslabels skal hjælpe til at få
overblik over patientens forløb.
Forløbsmarkører markerer tidstro hændelser i et forløb, jf. Indberetningsvejledningen.
Forløbsmarkører erstatter tidligere registreringer (administrative procedurekoder
o.a.) på områderne ventestatus, udredningsret, behandlingsret, pakkekoder,
retslige vilkår i Psykiatrien, genoptræning og færdigbehandling.

Kontakt

Ifm. LPR3 introduceres forløbsmarkører relateret til de maksimale ventetider.
Et møde mellem en sundhedsperson og en patient vedrørende behandling, jf.
Indberetningsvejledningen.
Kontaktbegrebet er ikke nyt, men med LPR3 introduceres nye kontakttyper og
en ny definition på kontaktens varighed.
Ambulant besøg og indlæggelser er i indberetningen til LPR3 samlet under den
fælles kontakttype ’fysisk fremmøde’, dvs. at der i LPR3 ikke skelnes mellem
indlagt og ambulant patient.
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Forløb og forløbslabels

Forløb
Alle ydelser og kontakter, som vedrører samme kliniske forløb, skal kobles sammen i ét
forløb, når der indberettes til LPR3.
Dannelsen af forløbet i LPR3 sker automatisk i indberetningen, når ydelser og kontakter
er lagt på samme forløb (tørresnor) i EPJ/PAS.
Hvis ikke kontakter og ydelser er lagt på samme forløb i PAS/EPJ, bliver de ikke indberettet i samme forløb i LPR3.

LPR3-forløbet er
stort set 1:1 med forløbet i PAS og EPJ.
I LPR3 vil forløbet
dog også kunne
rumme ydelser og
kontakter fra andre

Forløbsregistrering, som indførtes pr. 28. februar 2018 i RN, skal fortsætte i LPR3.

regioner.
Se systemvejledningen om EXT-henvis-

Med LPR3 er forløbsregistreringen blevet endnu mere vigtigt af hensyn til korrekt indberetning og forløbsdannelse i LPR3.

ning til anden region
og om forløbsdannelse.

Principperne og kravene til forløbsregistrering skal følges:
•
•
•
•
•

Tommelfingerreglen er: Ét forløb pr. sygdomsforløb
Patientens indskrivninger og indlæggelser vedrørende samme sygdomsforløb på tværs af
specialer, hospitaler og enheder, skal samles på samme forløb
Et forløb kan inkludere alt fra mistanke om sygdom og udredning for sygdom, der afkræftes,
og også klinisk kontrol efter helbredt sygdom
Ved ny/anden sygdom er der altid tale om et nyt, ekstra forløb på patienten
Klinisk forskellige sygdomsforløb skal indberettes som forskellige, uafhængige forløb til LPR

Principperne for forløbsregistrering findes på plakat ”Hvad er forløb og forløbslabels”.
Desuden findes tosidet planche til hjælp i ”Administreringen af forløb og Anvendelse af forløb EPJ”.
I LPR3 kan der dannes forløb på tværs
af regioner. Ydelser
og kontakter, i forskellige regioner,
vedr. samme kliniske
sygdomsforløb skal
kobles via ”reference-ID”.
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Det tekniske: Dannelsen af forløb i LPR3 sker ved, at der indberettes en reference-ID med
hvert forløbselement. Forløbselementer er i RN hhv en henvisning/indskrivning eller en henvisning/indlæggelse.
Det er med reference-ID’et, at forløbselementerne sammenkobles til et forløb.
I RN-PAS dannes reference-ID’er automatisk vha. forløbsregistreringen i PAS/EPJ.
Uden forløbstilknytning mellem indskrivninger og indlæggelser i PAS/EPJ bliver der ikke
skabt et reference-ID.
Forløbsregistreringen i PAS/EPJ er derfor afgørende for, om der kan sammenkobles til et
forløb i LPR3.
Reference-ID kobler også forløbselementer sammen på tværs af regioner. Reference-ID
medsendes automatisk i elektroniske henvisninger mellem regionerne.

Forløbslabels
Forløbets label skal betragtes som en overskrift, der meget overordnet fortæller, hvad årsagen er til
patientens forløb.
Label kan skiftes undervejs i et forløb til en mere relevant label, når kendskabet til patientens sygdomsforløb øges.
Eksempelvis kan der på et forløb skiftes fra indledningsvist label ”Uspecifik sygdom” til senere ”Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)”.
Når label skiftes, skiftes den for hele forløbet.
Bemærk derfor, at det kan være relevant at oprette et nyt forløb frem for at skifte label.
Opkvalificering af label skal gøres løbende af enhver afdeling involveret i forløbet.
Ved valg af label
Som udgangspunkt skal den mest klinisk relevante label vælges.
En eventuel national forløbslabel skal dog prioriteres fremfor en regional forløbslabel.
Nationale forløbslabels:
• Kræftsygdom (..)
• Osteoporose
• Hjertesygdom
• KOL
• Type 2-diabetes
• Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
• Graviditet, fødsel og barsel
• Nyfødt
• Nationalt screeningsprogram

Se førnævnte plakat og planche om skift af label.
For en oversigt over alle forløbslabels i Region Nordjylland se Oversigt over forløbslabels i Region
Nordjylland.
Se også systemvejledning i PRI: Forløbsregistrering i PAS.
Se dokument i PRI om oprettelse af regionale labels: Forløbslabel.
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Det tekniske: Alle andre forløb, end ovenfor nævnte, indberettes med label ”Andre forløb” i
LPR3. Label ”Andre forløbt” er dog ikke en ”rodekasse”, hvor ikke-relaterede kontakter og
ydelser må lægges i.
Der er krav om at egentlige, uafhængige sygdomsforløb, eks. ét med en ortopædkirurgisk
problemstilling og et med en mave/tarm kirurgisk problemstilling, ikke indberettes i ét ”blandet forløb”. De skal indberettes som to adskilte sygdomsforløb. For at kunne lave denne adskillelse, i PAS/EPJ er en navngivning, ud over den nationale, nødvendig. Derfor er der oprettet mange regionalt, navngivne labels.
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Forløbsmarkører

Se Indberetningsvejledningen for en
komplet oversigt
over forløbsmarkø-

Sig goddag til forløbsmarkører!
• Alle patientrettigheder kan i LPR3 registreres med forløbsmarkører
• Ventestatus erstattes af nye forløbsmarkører
• Kendte AF*, AG* og AH*-koder bevares, men skal i LPR3 registreres som forløbsmarkører
• Start og slut af genoptræning skal i LPR3 registreres som forløbsmarkører
• Melding om færdigbehandling af patient skal registreres med en forløbsmarkør
• Retslige vilkår, DZ046*-diagnoserne og tvang i Psykiatrien erstattes af nye forløbsmarkører.

rer.

Der er tale om:
AF*-koder til udredning, AF* anvendt i
somatikken til diagnostiske pakkeforløb
og kræftpakker.
AG* og AH*-koder
anvendt til psykiatripakker.

Forløbsmarkører skal dels markere den rettighedsmæssige ramme, som patienten
er omfattet af.
Forløbsmarkører markerer også, hvorvidt patienten omfattes af et pakkeforløb.

Ventestatus registrering på HVF udgår.
Læs evt. om HVF ef-

Forløbsmarkører markerer derudover skift i patientens forløb:
Det er eksempelvis fremdrift i et pakkeforløb, passiv venteperiode eks. ”ikke ventende, patientens ønske” og ikke mindst indfrielse af en rettighed, eks. ”Behandling
start”.

ter LPR3 i systemvejledningen.

Markørtidspunkterne anvendes til opgørelser om overhold af patientrettigheder og pakkeforløb ,
afregning af færdigbehandlingsdage med mere.
Det er derfor vigtigt, at forløbsmarkørerne registreres tidstro og så hurtigt som muligt efter markøren
er ’sket’. Registrering af markører beskrives i afsnittet Registrering af markører.

Introduktion til markørtyper

Bemærk; såfremt
den officielle Indbe-

Forløbsmarkører kan inddeles i typer.
•
•
•

retningsvejledning til
LPR3 læses:

Startmarkører
Hændelsesmarkører
Markørpar

I indeværende registreringsvejledning,
til brug i RN er der
lavet en anden typeinddeling af forløbs-

Der findes også regionale (uofficielle) markører.
De anvendes internt i Region Nordjylland til opfølgning på data og monitoreringer og til at
styre forskellige automatikker i PAS. Læs mere i afsnittet Regionale markører.

markørerne, end i IB.
Dette for at gøre reglerne til markørerne
mere overskuelige.
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Startmarkører – sætter den rettighedsmæssige ramme.
Der er start-markører til alle patientrettigheder, også ”ikke-rettigheder”, f.eks.:
• Udredning
• Behandling
• Diagnostisk undersøgelse
• Akut patient, graviditet, kontrol m.m.
En startmarkør skal anvendes som den første markør på henvisning/indskrivning eller henvisning/indlæggelse (forløbselement) og skal også anvendes undervejs, når der opstår nye rettigheder såsom
ved fornyet udrednings- eller behandlingsbehov.
I Bilag 1 findes en komplet oversigt over startmarkører med angivelse af, om markøren tæller aktiv
ventetid.
Bemærk; at henvisninger, som annulleres/ afsluttes uden intention om at patienten indkaldes,
ikke skal have en startmarkør. Eksempelvis fejlhenvisninger og ’korrespondancer’. Henvisninger som
ved en fejl har fået påsat en officiel startmarkør skal overskrives med regional markør for ’henvisning
annulleret’. Læs nærmere i afsnit om Regionale markører.

Hændelsesmarkører – markerer periodeskift i patientens forløb samt enkelthændelser.
Hændelsesmarkører er eks. ’udredning start’ og ’klinisk beslutning om behandlingsbehov(..)’ som efterfølgende markører til startmarkør ”henvist til udredning”.
Hændelsesmarkører er også markører til pakkeforløb (diagnostisk-, metastase-, kræft og psykiatripakker).
Sidst er der markører for enkelthændelser, f.eks. ’udredningsplan udarbejdet pga.(..)’, ’Samtykke til
behandling’ (maksimale ventetider), som kan, men ikke nødvendigvis skal, forekomme i forløbet.

Startmarkører og efterfølgende hændelsesmarkører
Startmarkører og visse hændelsesmarkører markerer, at ”hér starter eller slutter en periode”. Én periode betragtes som afsluttet, når en ny markør starter en ny periode.

Modsat ventestatus,
som opgjordes med

Eksempelvis afsluttes en periode ’henvist til udredning’ ved, at der sættes en ny markør
for ’udredning start’. ’Udredning start’ markerer derfra perioden, hvor patienten er under
udredning indtil hændelse ’klinisk beslutning’. Hændelsesmarkør for ”udredningsplan udarbejdet’ kan placeres før og efter udredning start.
Endvidere; da ny rettighed kræver ny startmarkør, sættes ’henvist til behandling’, som indikerer ”venteperioden” frem til ny markør ’behandling start’.

en periode (start- og
slutdato), sættes
markører kun med
en enkelt dato. Den
status, som sættes
via en markør, varer
indtil en ny markør
sættes.

Eksempel 3.1: Startmarkører og hændelsesmarkører ved udredning og behandling
Startmarkører (med fed) indikerer start af rettighed. Pink og lyserød=henvisnings-og udredningsperiode.
Gul=Ventetid til behandling. Grøn=Ret til behandling er indfriet / kontrol / ”ikke-rettighed”.

AFV01A1

AFV01B

Henvist til

Udredning start

udredning

AFX01A

AFV01E1

AFV01F

Indskrivningen (forløbs-

Klinisk beslutning:

Henvist til

Behandling start

elementet) må afsluttes

Udredningsplan

endeligt udredt,

behandling

udarb. af lægefaglige

beh. i sygehusregi

AFX01D1

uden yderligere markør

årsager
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Omfanget af markørregistreringen afhænger særligt af den rettighedsmæssige
ramme.

Ligesom registrering
af ventestatus skulle
dække den samlede

Ved ret til hurtig udredning eller ret til behandling, skal forløbsmarkører afdække
hele perioden frem til patientens eventuelle behandlingsbehov bliver indfriet.

venteperiode frem til
behandling, skal
markører angive perioden frem til patienten behandles.

Startmarkører uden krav om efterfølgende markør
Til visse startmarkører forventes ikke efterfølgende hændelsesmarkør.
Der er eks. patienter indskrevet/indlagt akut, henvist til kontrol, graviditet, diagnostiske undersøgelser og andet (herunder forskning og nationale screeninger).

Eksempel 3.2: Startmarkør uden efterfølgende hændelsesmarkører

AFV01A7

Indskrivningen (forløbs-

Henvist til

elementet) må afsluttes

kontrol

uden yderligere markør

Ved fornyet udredning eller behandling (med ventetid) er der dog generelt krav om ny startmarkør.
Nyt er det med forløbsregistrering, at et venteforløb kan startes op igen, selv efter patienten er overgået til eks. kontrol.

Før LPR3 krævede
ny ventetid til udredning eller behandling

Det betyder, at eks. en kroniker i kontrolforløb, kan opskrives til evt. udredning og behandling uden at oprette ny henvisning/indskrivning.
Afgørende er, om patienten kan udredes/behandles under den diagnose, som allerede er registreret på eksisterende indskrivning.

oprettelse af ny henvisning, således venteforløb kunne registreres.
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Markørpar er markører, som findes i par (start og slut).
Markørpar starter en specifik periode og slutter den igen.
Markørpar er eks. i psykiatrien ”retslige vilkår start og slut”, ”vilkår med tvang start og slut”.
Det er også ”genoptræning start og slut”, eks. ”ikke ventende, patientens ønske start og slut”. m.m.

Eksempel 3.3: Markørpar

AFV01E1

AFV02K1

AFV02K2

AFV01F

Henvist til

Ikke ventende, klinisk

Ikke ventende, klinisk

Behandling start

behandling

begrundelse, start

begrundelse, slut

I senere afsnit beskrives markørregistreringen til forskellige patienttyper nærmere. Der findes oversigter over markører til de forskellige patienttyper i afsnittene.
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Registrering af markører
Forløbsmarkører registreres via et nyt billede i PAS: MAR – Markør Registrering.
Registrering af kræftpakker, psykiatriske
pakker, udredningsplan, specialiseret

MAR findes i alle PAS menuer: HE, AK, AM og IN.
Selve forløbsmarkørerne er SKS-koder. De registreres med dato og klokkeslæt. Klokkeslæt anvendes ikke til præcis tidsangivelse på hændelsen, men til at sætte flere markører
på samme dato i korrekte rækkefølge.
Eksempel 3.4: Registrering af i korrekt rækkefølge på MAR

AFV01E1 - 270319 kl. 0001 - Henvist til behandling
AFX01A - 270319 kl. 0000 - Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehus…
AFV01B - 100319 kl. 0000 - Udredning start
AFV01A1 - 010319 kl. 0000 - Henvist til udredning

genoptræning og
færdigmelding flytter
fra PRO til MAR.

Koderne kan fortsat
registreres i PRO,
men de overføres
ikke til MAR og indberettes ikke.

Genvejstast til MAR:
Shift+F11 (F23) i

Der findes et ’MAR’ pr. henvisning/indlæggelse og henvisning/indskrivning.
På MAR ses patientens navn og CPR, oplysninger om indskrivning/indlæggelse, henvisning og forløb.
Både stamafdeling og en assistanceafdeling kan registrere på ”et MAR”. Registrerende
afdeling sættes automatisk.
Når indskrivning/indlæggelse færdigregistreres, låses tilhørende MAR.

HVF, INS, INL, AKU
og PRO.

Til alle 6-cifrede
SHAK opsættes ifm.
overgangen til LPR3
en favoritliste med

Fra MAR kan tilgås en markør-favoritliste, som kan bruges ifm. markørregistreringen. Favoritlisten opsættes med markører for relevante rettigheder, specifikke pakkeforløb eller
hyppigt anvendte markører generelt. Favoritlisten kan defineres på både 6., 7. og 8.
SHAK. Favoritlisten redigeres og vedligeholdes af afdelingerne selv.
En samlet liste over alle markører kan også findes via MAR (med F10 i favoritlisten).

de mest generelle
markører.
Favoritlisten kan redigeres af afdelingen
i KL,PMK. (Se evt.
systemvejledning)

Som supplement til MAR indføres også: MAO – Markør Oversigt i PAS.
Forløbsoverblik i EPJ tilføres også en markøroversigt, tilsvarende MAO.
For begge systemer gælder: På markøroversigten samles patientens forløbsmarkører,
således markører sat af forskellige afdelinger (på forskellige MAR) kan læses på tværs af
forløbet.
MAO giver et samlet overblik over patientens forløb. På MAO vil man eks. kunne se, at
patienten starter ’henvist til udredning’ i én afdeling og på en næste afdeling er ’patient i
igangværende udredning’ og afsluttes med ’klinisk beslutning’.
•
•
•
•
•

Alle forløbsmarkører er mulige at registrere manuelt i MAR
Markører kan ikke redigeres eller registreres i MAO eller forløbsoverblik i EPJ.
Flere markører vil skulle registreres manuelt i MAR
Derudover er der indbygget automatisk registrering af visse markører
Der er indbygget valideringer og hjælpetekster til at hjælpe registreringen

MAR og MAO er de
eneste nye billeder i
PAS efter LPR3.

MAO erstatter POV
”Pakke- og udredningsoversigt”.

MAO findes som
funktion i:
HE, AM, IN og AK.
Genvej til MAO:
Shift+F2 (F14) i HVF
Sift+F3 (F15) i PRO.

Det tekniske: Forløbsmarkørerne er tilknyttet patientens henvisning og- indskrivning
eller indlæggelse (forløbselement). Forløbsmarkører indberettes til LPR sammen
med det forløbselement, de er tilknyttet.

MAO til FOV: F3
MAO til MAR: F4
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Automatikker og valideringer i PAS
Støtte til markørregistrering findes via:
• Elektronisk Visitation
• Brug af besøgsarter
• Valideringer og hjælpetekster i PAS
• Automatikker ifm. overflytning, afslutning med oprettelse af ny indskrivning,
oprettelse af indlæggelse/indskrivning via de klinikervendte billeder i EPJ

”Patientrettigheder” i

Fra Elektronisk Visitation kan én eller flere markører registreres automatisk via valg af
patientrettighed.

Der kan sættes op til

EV styres fra en ny
klassifikation i PAS,
oprettet ifm. LPR3.
(KL,VIP anvendes
ikke længere.)

3 markører pr. ”rettighed”. Eks. ”Hen-

Eksempel 3.5: Brug af Elektronisk Visitering og patientrettighed til at sætte markører

vist til behandling +

Patienten visiteres i Elektronisk Visitation i Patientrettighed til ”Brystkræft, begrundet mistanke”.
I MAR sættes automatisk to markører:
AFB01A
’Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start’
AFV01A1A ’Henvist til udredning, maksimale ventetider’
De to markører sættes med 3 minutters mellemrum. Den egentlige startmarkør
AFV01A1A, dvs. patientrettigheden, skal være første markør.

”ikke ventende, klinisk begrundelse
start”. Rækkefølgen
på ”rettigheder” kan
også sættes frit, så
hyppigt anvendte findes øverst på listen i
EV.

I PAS kan én eller flere markører automatisk registreres via anvendt besøgsart.

Ved spørgsmål og
ønske om ændringer

Eksempel 3.6: Brug af besøgsarter til at sætte markører

kontaktes hospitalets

Gældende forløbsmarkør er AFV01A1 ’Henvist til udredning’.
Et forundersøgelsesbesøg stedfindes med besøgsart 10.
Ny markør sættes automatisk: AFV01B ’Udredning start’.

registreringskonsulenter.

Anvendelsen af besøgsarter er væsentlig efter overgangen til LPR3. Der er opsat
flere automatikker og valideringer, som virker på baggrund af den gældende forløbsmarkør og anvendte besøgsart.
Derfor ensrettes anvendelsen af besøgsarter. Se afsnit Særligt om besøgsarter.

Valideringer i PAS med hjælpetekster skal hjælpe med at få registreret de rigtige forløbsmarkører
på de rette tidspunkter.
En henvisning/ indskrivning eller henvisning/ indlæggelse skal altid have mindst én startmarkør. Det
skal være en officiel LPR3-startmarkør, ellers vil der komme indberetningsfejl. Derfor fremkommer en
advarsel i PAS, hvis der forsøges at registrere en forløbsmarkør, uden at der indledningsvist er registreret en officiel startmarkør. En indskrivning/indlæggelse kan således heller ikke færdigregistreres,
hvis ikke den første markør er en startmarkør.
Automatikker og valideringer for bestemte forløbsmarkører og situationer beskrives i senere afsnit.
For mere information om MAR, MAO og automatikker til markørregistrering henvises til systemvejledningen.
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Særligt om besøgsarter
Anvendelsen af besøgsarter ensrettes i Region Nordjylland.

Besøgsarter 1*, 2*,

Besøgsarterne i PAS er oprindeligt tiltænkt styring af patientens samlede venteforløb og
sikring af oprettelse af nyt venteforløb, når dette er relevant.

3*, 4*, 5*, 6*, 9* fortsætter med at eksistere i PAS.
8* og D* udgår.

Samme idé videreføres. Dette betyder:

• Besøgsart 1* anvendes til alle undersøgelser under udredning og til diagnostik
• Besøgsart *9 og besøgsart 30 anvendes til at markere dét besøg eller anden kontakt, hvor patientens ret til behandling bliver indfriet. Dermed afsluttes ventetiden til behandling
• Besøgsart 20 anvendes til alle efterfølgende besøg, frem til eventuelt nyt udrednings/behandlingsbehov med ventetid.
Besøgsart 20 skal betragtes som en form for ”basisbesøg”*; besøg som falder på klinisk relevante tidspunkter. På disse kan der fortsættes eller reguleres behandling og foretages kontrol.
• Besøgsart 40 anvendes til eventuelle besøg i perioden fra patienten er ’henvist til behandling’ indtil det besøg, hvor behandling reelt startes.

Eksempel 3.7: Sammenhæng mellem markører og besøgsarter 1
Patienten udredes (art 10 og evt. assistancer). Udredning viser behov for behandling, som ikke kan gives med det samme.
Derfor markeres patienten ”henvist til behandling”. Først på det besøg hvor patientens ret til behandling bliver indfriet, registreres besøgsart 30=behandling start. På efterfølgende besøg (med klinisk relevant interval) anvendes art 20.

10

10

AFV01A1

AFV01B

AFX01A

Henvist til

Udredning start

udredning

40

30

AFV01E1

AFV01F

Klinisk beslutning:

Henvist til

Behandling start

endeligt udredt,

behandling

20

20

behandling i sygehusregi

Eksempel 3.8: Sammenhæng mellem markører og besøgsarter 2
Patienten kan sættes i behandling på sidste udredningsbesøg, derfor anvendes art 19=ret til behandling indfriet. På efterfølgende besøg anvendes art 20, indtil et besøg evt. afslører nyt udrednings- eller behandlingsbehov, hvortil der er ventetid=ny
patientrettighed. Derfra anvendes relevant besøgsart indtil patientens behandlingsbehov igen bliver indfriet.

!
10

19

AFV01A1

AFV01B

AFX01A3 Kliniskbe-

Henvist til

Udredning start

udredning

20

20

30

AFV01E1

AFV01F

slutning: endeligt ud-

Henvist til

Behandling start

redt, behandling

behandling

igangsat (…)

* ”Basisbesøg” skal ikke forstås i den sammenhæng, at besøget kun er til anvendelse ifm. ”basisbehandling”. Besøget er
til generel anvendelse uanset specialiseringsniveau.
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Passiv ventetid og afbrydelse af venteforløb
Markører til registrering af passiv ventetid (pause i venteperiode) samt afbrydelse af venteforløb
(stop), er til generel anvendelse uanset om patienten:
•
•
•

Er udredningspatient (herunder også i pakkeforløb)
Venter på at blive behandlet (herunder også i pakkeforløb)
Venter på diagnostisk undersøgelse

Husk; registrering af passiv ventetid og afbrydelse af venteforløb er kun relevant efter en startmarkør,
som tæller aktiv ventetid. Se Bilag 1 for en oversigt over startmarkører, der tæller aktiv ventetid.

Markører for passiv ventetid / ”ikke ventende”
Perioder, hvor patienten er ”ikke ventende”, registreres med markørpar:
Tabel 3.1: Markører for passiv ventetid/ ”ikke ventende”

AFV02K1
AFV02K2

Ikke ventende, klinisk begrundelse, start
Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut

AFV02L1
AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, start
Ikke ventende, patientens ønske, slut

Ikke-ventende-startmarkør pauserer venteforløbet og dermed optælling af patientens ventetid.

Slutmarkør skal sættes når venteforløbet genoptages, dvs. når patienten igen er ventende.

Bemærk; der kan forekomme enkelthændelser (eks. udredningsplan udarbejdet, pakkemarkører
m.m.) og psykiatriske vilkår, imellem start og slut af passiv ventetid.
Men ved ny startmarkør (rettighed), under den passive ventetid, bør det altid kvalificeres, om patienten fortsat er ikke-ventende.
Inden ny startmarkør skal den passive ventetid altid afsluttes og, så vidt patienten fortsat er ikke-ventende, sættes en ny markør til start af passiv ventetid. Det sidste betyder, at den passive ventetid kan
tilskrives/fratrækkes den relevante venteperiode. Dette gælder uanset, om den nye rettighed opstår
ifm. henvisning til anden afdeling, eller om rettigheden startes på egen indskrivning.

Eksempel 3.9: Passiv ventetid fratrukket henholdsvis en udredningsperiode og en behandlingsperiode
Markører for kliniske beslutning og udredningsplan er udeladt i visningen.

AFV01A1

AFV02K1

AFV02K2

AFV01E1

AFV02K1

AFV02K2

Henvist til

Ikke ventende, klinisk

udredning

begrundelse, start

Ikke ventende, klinisk

Henvist til

Ikke ventende, klinisk

Ikke ventende, klinisk

begrundelse, slut

behandling

begrundelse, start

begrundelse, slut

Hvis venteforløbet aldrig genoptages, men patienten i mellemtiden afsluttes, er der ikke krav om slutmarkør. Venteforløbet skal i stedet afbrydes. Se afsnittet Markører for afbrydelse af venteforløb.
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Registreringsunderstøttelse
Registrering af ikke-ventende-markører kan dels gøres via Elektronisk Visitation (EV),
via patientrettighed og under status ”afventer”, så vidt patienten allerede er ikke-ventende
på henvisningstidspunktet. Fra EV vil der automatisk registreres en markør i MAR*.
Derudover skal markørerne registreres manuelt i MAR.
Bemærk ny systemteknik:
En slutmarkør til ikke-ventende skal sættes manuelt.
Der er ingen automatik, som sætter denne, ved eks. næste fremmøde.
Før skulle ”IPØ” stå åben, og ville afsluttes automatisk ifm. fremmøde. Dette er ændret ifm.
markørregistrering.
Ny anbefalet arbejdsgang ved ”ikke-ventende, patientens ønske”:
Når patienten aflyser:
• Startmarkør sættes fra den aflyste tid
• Slutmarkør sættes også, på fremdateret dato for den næste tilbudte tid
• Såfremt patienten skulle udeblive fra denne tid, eller igen aflyser, redigeres datoen på
slutmarkøren, til dato for den næste tilbudte tid
• Hvis patienten inden næste tid afbryder venteforløbet, rettes slutmarkørens dato til
samme dato som afbrydelse af venteforløbet.
Når patienten udebliver:
• Startmarkør sættes i MAR på udeblivelsesdatoen
• Slutmarkør sættes også, efter samme princip som ovenfor.
Arbejdsgang ved ”ikke-ventende, klinisk begrundelse”:
• Start- og slutmarkører registreres på de datoer, hvor det forhold, som medfører, at venteforløbet skal pauseres, starter og slutter
Klinisk begrundet passiv ventetid, kan eks. have årsag i; behandlingsmodning (eks. nødvendige medicinændringer, vægttab) eller igangværende/planlagt behandling for anden
sygdom, som medfører udsættelse af næste behandling.

Markører for afbrydelse af venteforløb
Hvis patienten afsluttes under venteforløbet;
• Inden udredning er startet (inden første udredningsbesøg)
• Bemærk, at hvis venteforløbet afsluttes efter udredningen er startet, men inden udredningen
kan afsluttes med klinisk beslutning, skal der registreres AFX01C ’Klinisk beslutning: endeligt
udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi’
• Inden patienten startes i behandling
• Inden en diagnostisk undersøgelse (til ekstern henviser) er givet
- anvendes en af følgende markører til at markere venteforløbet afsluttet:
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Tabel 3.2: Markører for afbrydelse af venteforløb

AFV01X1

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse

AFV01X2

Venteperiode afsluttet, patientens ønske

Det er ikke relevant at registrere passiv ventetid eller afbrydelse af venteforløb,
hvis patienten allerede har fået indfriet sin ret til behandling, er i kontrolforløb,
henvist pga. graviditet, er forskningspatient eller screeningspatient (mamma).

Eksempel 3.10: Afbrydelse af venteforløb

Patienten venter på behandling, men behandlingsbehovet bortfalder i mellemtiden.
Da der ikke vil blive registreret en markør for ’behandling start’, afbrydes venteforløbet med markør
’venteperiode afsluttet, (..)’.

AFV01E1

AFV01X1

Henvist til

Venteperiode afsluttet,

behandling

klinisk begrundelse

’Ventende – mangler oplysninger’
Markørparret ’ventende - mangler oplysninger’ kan anvendes til at vise, at patientens udredning eller
behandling afventer pga. manglende oplysninger, eks. fra egen læge eller anden afdeling.
Modsat markørparrene ’ikke ventende’ sætter dette markør ikke ventetiden i bero. Der tælles altså
fortsat ventetid til udredning/ behandling, selvom markørerne for ’ventende’ er registreret.
Tabel 3.3: Markører for ”ventende”

AFV03A1
AFV03A2

Ventende, mangler oplysninger, start
Ventende, mangler oplysninger, slut

Registreringsunderstøttelse
Markørerne skal registreres manuelt i MAR.
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Udredningspatient
Udredningsretten
”Pakkeforløb” er ikke

Retten til hurtig udredning omfatter alle henviste, planlagte patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus, eksklusiv retspsykiatriske patienter og
tvangsindlagte patienter.

en patientrettighed.
Patienter i pakkeforløb er rettighedsmæssigt, omfattet af

Patienten visiteres til udredning, når der er behov for afklaring af behandlingsbehov. Patienten har ret til at blive udredt indenfor 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

udredningsretten,
behandlingsretten og
desuden i somatikken ved mistanke om

Udredningspatienter inkluderer også patienter, som er henvist til udredning under de
maksimale ventetider.
Med maksimale ventetider har patienten ret til første besøg inden 14 dage, men derudover også ret til afklaring af behandlingsbehov inden 30 dage, iht. udredningsretten. Se
senere afsnit om Udredning, maksimale ventetider og somatiske pakkeforløb.

alvorlig sygdom
(kræft eller iskæmisk
hjertesygdom): maksimale ventetider.

Markører i et udredningsforløb
Et udredningsforløb indeholder obligatorisk:
• Startmarkør ’henvist til udredning (..)’,
• Markør for udredning start og
• Markør ’klinisk beslutning: endelig udredt (..)’
• I Psykiatrien registreres evt. også udredningspakke start. Se senere afsnit om Udredningspakker i Psykiatrien.
Markør for udredningsplan skal registreres i de tilfælde, hvor klinisk beslutning ikke kan sættes indenfor 30 kalenderdage.
Afbrydelse af venteforløbet anvendes, når udredningen afsluttes før første fremmøde.
Eventuel passiv ventetid skal registreres med relevant markørpar (se tidligere afsnit om
Markører for passiv ventetid / ”ikke ventende”).
Hvis patienten er ikke-udredningsparat, registreres passiv ventetid (klinisk begrundelse
eller patientens ønske) umiddelbart efter startmarkør. Se evt. afsnit om Særligt om ikkebehandlingsparate patienter.

AFX01C ”klinisk beslutning, intet behandlingsbehov” var
før eneste ”exitkode” ud af et udredningsforløb.
AFX01C anvendes

Eksempel 3.11: Simpelt udredningsforløb med udredningsplan ifm. indkaldelsen

fortsat, hvis patient i
igangværende udredning eks. ”melder
sig rask” eller ønsker
at stoppe udrednin-

AFV01A1

AFX01D2

AFV01B

AFX01C

Henvist til

Udredningsplan udarbejdet

Udredning start

Klinisk beslutning: endeligt

udredning

pga. patientens afslag på

udredt/udredning slut, ingen

tilbud om udredning i

behandling i sygehusregi

gen, dvs. det mulige
behandlingsbehov er
bortfaldet.

anden enhed
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Ved udredning over flere indskrivninger/afdelinger indføres ny registrering:
• Indskrivningen på første afdeling afsluttes med markør AFX01E ’Klinisk beslutning:
henvises til videre udredning i anden enhed’
• Den næste afdeling kan se markøren i MAO som et ”signal” om, at første afdeling
ikke har afsluttet udredningen, men at den skal fortsætte
• Den næste afdeling anvender derfor startmarkør AFV01A1B ’patient i igangværende udredning’

Udredningen fortsætter i næste afdeling,
så vidt der skal udredes for samme sygdomsproblem.
Hvis der henvises til
anden afdeling pga.

Dette tydeliggør udredningsforløbets egentlige længde, og hvor meget udredningstid der
er brugt inden klinisk beslutning.

sekundært sygdomsproblem, er der henvist til ny udredning.

Tabel 3.4: Markører som kan registreres i et udredningsforløb (ekskl. udredningspakker i psykiatri)

AFV01A1
AFV01A1B
AFV01A1A

Henvist til udredning
Patient i igangværende udredning
Henvist til udredning, maksimale ventetider

AFV01B

Udredning start

AFX01A
AFX01A1
AFX01A2
AFX01A3

Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling, udvidet frit sygehusvalg
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling igangsat i umiddelbar forlængelse
af udredning
Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi

AFX01C
AFX01D1
AFX01D1A
AFX01D2
AFX01D3
AFX01D4

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende
eller ekstern samarbejdspart
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens
afslag på tilbud om udredning i anden enhed
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens
ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende
kapacitet

AFX01E

Klinisk beslutning: henvises til videre udredning i anden enhed

AFV02K1
AFV02K2

Ikke ventende, klinisk begrundelse, start
Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut

AFV02L1
AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, start
Ikke ventende, patientens ønske, slut

AFV01X1
AFV01X2

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse
Venteperiode afsluttet, patientens ønske

Bemærk ny kode for klinisk beslutning AFX01A3, som anvendes når der på én gang træffes klinisk
beslutning om patientens behandlingsbehov og behandlingen igangsættes samme dag (svarende til
besøgsart 19).
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Registreringsunderstøttelse
Startmarkør
Startmarkør registreres automatisk på MAR, når der vælges patientrettighed i Elektronisk
visitation (EV).
Bemærk, at det kan være relevant at have flere kategorier i EV til udredning; eks. ’henvist til
udredning’ og så vidt specialet ofte fortsætter udredning fra anden afdeling; ’Patient i igangværende udredning’.
Ved håndtering af henvisning uden EV skal startmarkøren sættes manuelt, eks. via favoritlisten.
Hvis der ifm. udskrivning af patient oprettes indskrivning i et ambulatorium i venteforløb
(henvisningsmåde G), og der vælges ’U’ (på OPRIA-billede/ pop-up), sættes automatisk
startmarkør AFV01A1B ‘Patient i igangværende udredning’.
Hændelsesmarkør ’udredning start'
Ved første fremmøde registreres automatisk ’udredning start’: Dvs. ved første stedfundne
besøgsart 10, besøgsart 13, fremmøde i røntgen eller anden assistance, som registreres på
indskrivningen, og ved indlæggelse til udredning.
Hvis udredningen starter på anden besøgsart (50, 60, 90) skal markøren ’udredning start’
registreres manuelt, eks. via favoritlisten.
Markør for udredningsplan
Udredningsplaner (AFX01D1, D2, D4) sættes automatisk på baggrund af valg af bilag i
Bookplan.
Udredningsplan AFX01D3 ’Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning
på et senere tidspunkt end tilbudt’ registreres automatisk, når der registreres AFV02L1 ’
Ikke ventende, patientens ønske, start’ i MAR. AFX01D3 sættes ”dags dato”, dvs. på registreringstidspunktet.
Bemærk: Hvis ’ikke-ventende, patientens ønske’ registreres via ”Status/Afventer” i EV, bliver AFX01D3 først registreret i MAR, næste gang MAR redigeres.
AFV02L1 og AFX01D3 registreres desuden automatisk, hvis der anvendes besøgsart 11.
Udredningsplan registreres manuelt i MAR på alle øvrige tidspunkter.
Markør for klinisk beslutning
Ved behandling på første udredningsbesøg (med eller uden fremmøde, dvs. besøgsart 19,
49, 59, 69 og 99) sættes automatisk markører:
- AFV01B ’Udredning start’
- AFX01A3 ’Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling igangsat i umiddelbar forlængelse af udredning
Ved behandling på andet (eller tredje osv.) udredningsbesøg (besøgsart 19, 49, 59, 69 og
99) sættes også automatisk markør:
- AFX01A3 ’Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling igangsat i umiddelbar forlængelse af udredning’.
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Ved afslutning af udredningsforløb uden indikation for behandling i sygehusregi, registreres
manuelt: AFX01C ’klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi’.
Ved afslutning af udredning, med indikation for behandling og der er ventetid til behandling:
Der anvendes besøgsart *0 til det sidste besøg og der registreres manuelt i MAR:
AFX01A ’Klinisk beslutning: Endelig udredt, beh. i sygehusregi’.
Når patienten skal behandles i samme indskrivning, registreres desuden ny startmarkør:
AFV01E1 ’henvist til behandling’.
Hvis patienten henvises til anden enhed mhp. behandling, sættes startmarkøren af modtagende afdeling.
Husk generelt: ’Henvist til behandling’ skal være registreret, når der er ventetid til behandling.
Markør for Psykiatriudredningspakke
Markører til start af Psykiatriudredningspakke, registreres manuelt i MAR, med samme dato
som ’udredning start’.

Interne henvisninger i udredningsforløb
Når der sendes en intern henvisning i et udredningsforløb, og modtagende afdeling opretter egen indskrivning, skal der registreres startmarkør på den nye henvisning-indskrivning i modtagende afdeling.
OBS På interne henvisninger påsættes regional markør AFZ01A2 ’Intern henvisning’ automatisk på
MAR. Hvis der ikke oprettes indskrivning i modtagende afdeling, skal denne ikke ændres.
Hvis modtagende afdeling overtager udredningen (modtagende afdeling træffer klinisk beslutning):
• Indskrivningen på første afdeling afsluttes med AFX01E ’Klinisk beslutning: henvises til videre
udredning i anden enhed’
• Den næste afdeling anvender startmarkør AFV01A1B ’patient i igangværende udredning’

Eksempel 3.12: Udredningsforløb over to indskrivninger – hvor udredningen overtages af næste afdeling

AFV01A1

AFV01B

AFX01E

AFV01A1B

AFX01A

Henvist til

Udredning start

Klinisk beslutning: henvises til

Patient i igangvæ-

Klinisk beslutning: endeligt

videre udredning i anden

rende udredning

udredt, behandling i syge-

udredning

enhed

husregi

Hvis modtagende afdeling ikke overtager udredningen (første afdeling træffer klinisk beslutning):
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• Første afdeling fortsætter sit forløb indtil klinisk beslutning
• Modtagende afdeling, som udfører undersøgelser til udredningsforløbet, anvender startmarkør:
AFV01A4 ’henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning’, f.eks. ved behov for ambulante undersøgelser så vel som undersøgelser under indlæggelse

Eksempel 3.13: Udredningsforløb over to indskrivninger – hvor udredningen fortsætter i første afdeling

AFV01A1

AFV01B

AFX01A

Henvist til

Udredning start

Klinisk beslutning: endeligt
udredt, behandling i syge-

udredning

husregi
AFV01A4
Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning

Akut indlæggelse under udredning
En patient, som er henvist til udredning på en ambulant kontakt men inden udredning afsluttes fremmøder akut, kan få afsluttet sin udredning på den akutte kontakt eller en efterfølgende akut indlæggelse. Så længe kontakterne tilknyttes samme forløb (tørresnor).
Hvis patientens behandlingsbehov indfris på den akutte kontakt, kan begge kontakter afsluttes uden
yderligere markører.
Fortsætter patienten til ambulant kontrol, skal der registreres ny startmarkør på indskrivningen. Se eksemplet nedenfor.

Eksempel 3.14: Udredningsforløb som afsluttes på akut fremmøde og patienter forsætter til ambulant kontrol

AFV01A1

AFV01B

AFV01A7

Henvist til

Udredning start

Henvist til kontrol

udredning

AFV01A9

AFX01A3

Akut patient

Klinisk beslutning: endeligt
udredt, behandling igangsat (…)

I de tilfælde hvor patientens udredning endnu ikke er påbegyndt på en ambulant indskrivning eller på
en fremdateret indlæggelse, og patienten indlægges akut, så skal der på den akutte indlæggelse registreres en klinisk beslutning. Det er ikke et krav, at der registreres ”udredning start” på den akutte indlæggelse.

Side 22 af 96

Omvisitering/ viderehenvisning af udredningspatient til anden region/ udland
Patienten får ret til

Hvis en udredningspatient (der er registreret en officiel startmarkør, f.eks. AFV01A1 henvist til udredning), skal omvisiteres eller viderehenvises til anden region (eller udlandet) i
udredningsperioden, skal der registreres særlige forløbsmarkører.

udvidet frit sygehusvalg, når ventetiden er mere end 30
dage (der er sendt

OBS: Hvis omvisitering sker før, der er registreret en officiel startmarkør, skal der ikke registreres yderligere markører.
Når patienten afsluttes fra nordjysk hospital
Hvis patienten omvisiteres eller viderehenvises pga. frit sygehusvalg, skal der registreres følgende udover startmarkør:
OBS: afdelingen skal være sikker på, at patienten har gjort aktivt brug af det frie valg til
udredning på andet sygehus.
• Evt. AFV01B Udredning start – hvis udredningen er startet
• AFV01X2 Venteperiode afsluttet, patientens ønske
Hvis patienten omvisiteres pga. udvidet frit sygehusvalg eller til aftalesygehus, skal
der ikke registreres yderligere markører udover startmarkør. Dette gælder uanset om patienten afsluttes før eller efter første fremmøde. Henvisningen afsluttes AO. Indskrivningen afsluttes til anden region/ privat.

U2 brev og S-bilag).

Patienter, som gør
brug af deres ret til
frit sygehusvalg, er
f.eks. patienter, som
ønsker et andet sygehus pga. tilhørsforhold (der er registreret afslutningskode
FL eller FO).

Et aftalesygehus
udfører en bestemt
slags undersøgelser

En patient, som skal afsluttes til udlandet, afsluttes til SA samt 9999999 (udenlandsk sygehusafdeling).

eller behandlinger på
nordjyske patienter
aftale med Region
Nordjylland (der er

Når patienten ikke afsluttes
Hvis patienten får indfriet udredningsretten i anden region/ privat, men fortsætter på nordjysk hospital (indskrivningen afsluttes ikke), f.eks. fordi patienten skal ses til kontrol, skal
der registreres følgende udover startmarkør:
• Evt. AFV01B Udredning start – hvis udredningen er startet
• AFV01X3 Patient omvisiteret til anden enhed

registreret relevant
afslutningskode, se
Tabel 5.1).

Bemærk: AFV01X3 anvendes kun;
• Når der omvisiteres eller viderehenvises til anden region/ privat.
• Når ansvar for udredning overdrages og således ikke ved delundersøgelser.

Udredningspakker i Psykiatrien
Registrering af psyki-

For udredningspatienter i Psykiatrien registreres markører for udredningspakker. Markørerne er et tillæg til de generelle forløbsmarkører for udredningspatienter.

atriske pakker flytter
fra PRO til MAR.
Koderne kan fortsat

Hvis markør for udredningspakke registreres, skal den registreres på første besøg i ambulatoriet. Dvs. at markøren for udredningspakke skal have samme dato og tidspunkt
som den generelle markør ’AFV01B: Udredning start’.

registreres i PRO,
men de overføres
ikke til MAR og indberettes ikke.

Før LPR3 kunne udredningspakkerne registreres som administrative procedurekoder (i
PRO). Samme koder anvendes i LPR3, og registreringen sker efter samme principper
som tidligere. Koderne skal efter d. 2. marts 2019 registreres i MAR.
Læs nærmere om registrering af udredningspakker i ’Pakkeforløb i Psykiatrien’.
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Der findes kun startmarkører for udredningspakkerne, ingen slutmarkører.
Tabel 3.5: Markører vedr. udredningspakker (Voksenpsykiatri samt B&U)

AGA
AGA02A
AGA03A
AGA04A

Markører for udredningspakker, voksenpsykiatri
Afklarende samtale: pakkeforløb start
Standard udredningspakke: pakkeforløb start
Udvidet udredningspakke: pakkeforløb start

AHA
AHA01A
AHA02A
AHA03A
AHA04A

Markører for udredningspakker, BUP
BUP Afklarende samtale: pakkeforløb start
BUP Basis udredningspakke: pakkeforløb start
BUP Standard udredningspakke: pakkeforløb start
BUP Udvidet udredningspakke: pakkeforløb start

Eksempel 3.15: Udredningsforløb med udredningspakke-start ved første besøg

AFV01A1

AFV01B

Henvist til

Udredning start

udredning

AGA04A

AFX01C

Udvidet

Klinisk beslutning: endeligt

udredningspakke:

udredt/udredning slut, ingen

pakkeforløb start

behandling i sygehusregi

Udredning, maksimale ventetider og somatiske pakkeforløb

Patienter med ”almindelig” rettighed

Ved mistanke om alvorlig sygdom, som kan være kræft (samt iskæmisk hjertesygdom), er patienten omfattet af ret til udredning under de maksimale ventetider.

skal orienteres om
deres rettighed, men
selv handle mhp.
omvisitering.

Det betyder, at patienten ved lov har ret til første besøg senest 14 dage fra henvisningsdato. Udover dette gælder retten til hurtig udredning også, således en afklaring af patientens behandlingsbehov foreligger inden 30 dage fra henvisningen.
Hvis der iht. ”indgange til kræftpakkeforløb” også er begrundet mistanke om kræft, skal
patienten omfattes af et kræftpakkeforløb.
Begrundet mistanke kan foreligge allerede på henvisningstidspunktet, men kan også findes senere ved indledende besøg, egentlig til enhver tid under en almindelig udredning.
Ligeså kan mistanken om kræft bortfalde undervejs i forløbet, imens udredningen i øvrigt
fortsætter.

Er patienten omfattet
af de maksimale
ventetider, har hospitalet handlepligt, ved
på patientens vegne,
at finde et tilbud indenfor fristen.

Patienter i diagnostisk pakkeforløb er en variation heraf. De er omfattet af de maksimale ventetider, og indgår oftest i pakkeforløbet allerede på henvisningstidspunktet, men senere kan
denne afkræftes.
Derfor skal følgende bemærkes:
• Så længe patienten ikke er visiteret til pakkeforløb, registreres patienten ’henvist til udredning,
maksimale ventetider’ og dernæst med generel udrednings-registrering
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• Så snart patienten visiteres til pakkeforløb er der ikke krav om yderligere udrednings-registrering,
men i stedet registreres pakkeforløbet

Hvis patienten udgår af pakkeforløb, og udredningen fortsætter, registreres videre efter generel udrednings-registrering

Eksempel 3.16: Patienten henvises til filterfunktion inden pakkeforløb for prostatakræft
Patienten er omfattet af ret til udredning under de maksimale ventetider, dermed ret til forundersøgelse (udredning start) indenfor 14 dage. På besøget konstateres, at der er begrundet mistanke om kræft, hvorfor pakkeforløbet startes. C-punktet i pakkeforløbet erstatter nu generel markør for klinisk beslutning.

AFV01A1A

AFV01B

AFB16A

Henvist til udred-

Udredning start

Kræft i prostata: henvisning

ning, maksimale

til pakkeforløb start

AFB16B

AFB16C

Kræft i prostata: udredning Kræft i prostata: beslutning
start, første fremmøde

vedrørende initial behandling

ventetider

Eksempel 3.17: Patienten visiteres i pakkeforløb men afkræftes senere
Mistanken afkræftes men udredningen fortsætter indtil klinisk beslutning.

AFV01A1A

AFB12A

AFB12B

AFB12X1

AFX01C

Henvist til udred-

Kræft i tyk- og ende-

ning, maksimale

tarm: henvisning til

Kræft i tyk- og ende-

Kræft i tyk- og ende-

Klinisk beslutning: endeligt

tarm: udredning start,

tarm: pakkeforløb slut,

udredt/udredning slut,

ventetider

pakkeforløb start

første fremmøde

diagnose afkræftet

ingen behandling i
sygehusregi

Bemærk at udredningsregistreringen kun skal fortsætte efter kræftdiagnose afkræftes, hvis udredningen skal fortsætte efter kræftpakken er afsluttet.
Udredningen fortsætter, såfremt patienten venter på klinisk beslutning, f.eks. hvis der senere skal
sendes brevsvar til patienten med klinisk beslutning.
Hvis kræftsygdommen afkræftes, og der i samme forbindelse behandles for anden sygdom, skal der
ikke foretages yderligere registrering.
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Patient i diagnostisk pakkeforløb
Diagnostisk pakkeforløb afvikles på patienter henvist med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, som kunne være kræft, uden organspecifik mistanke.

Diagnostiske pakkeforløb afvikles i Diag-

Pakkeforløbet beskrives i: Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft.

nostisk Center.

Patienter henvist til diagnostisk pakkeforløb, er omfattet af maksimale ventetider og ret til
hurtig udredning. Det betyder, at patienten har ret til forundersøgelse senest 14 dage fra
henvisningsdato, samt at blive udredt indenfor 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Markører i diagnostisk pakkeforløb
Diagnostisk pakkeforløb indeholder obligatorisk:
•
•
•
•

Startmarkør ’henvist til udredning, maksimale ventetider’
Markør for ’diagnostisk pakkeforløb: henvisning til pakkeforløb start’
Markør for ’diagnostisk pakkeforløb: udredning start, første fremmøde’
Markør for ’diagnostisk pakkeforløb slut, (..)

Markør ’diagnostisk pakkeforløb slut, patientens ønske’ kan indebære:
•

Afslutning af pakkeforløbet før eller efter første fremmøde på grund af patientens ønske.

Markør ’diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning’ kan indebære:
•
•
•

Begrundet mistanke om kræft eller verificeret kræft
Begrundet mistanke om anden sygdom
Ingen anden sygdom

Der kan tages klinisk beslutning om, at selve det diagnostiske pakkeforløb (med fokus på alvorlig sygdom) er slut, selvom patienten fortsat skal udredes. Hvis patientens udredning fortsætter, efter pakkeforløbets afslutning, registreres:
•
•

Markør ’klinisk beslutning: endelig udredt (..)’
Markør for udredningsplan hvis klinisk beslutning ikke kan sættes indenfor 30 kalenderdage.

Per 1. juli 2019 indføres en ny slutmarkør ’diagnostisk pakkeforløb slut, anden årsag’. Markøren
er gældende fra 1. januar 2019 og kan efterregistreres, hvis nødvendigt. Markøren anvendes eksempelvis, hvis en patient er visiteret til men af kliniske årsager aldrig opstartes i diagnostisk pakkeforløb.
Der tælles aktiv ventetid fra startmarkør, indtil markør for pakkeforløb slut eller klinisk beslutning. Derfor er det relevant at registrere passiv ventetid, (se tidligere afsnit om Markører for passiv ventetid /
”ikke ventende”).
Hvis pakkeforløbet, af andre årsager end patientens ønske, afbrydes inden første fremmøde, afbrydes venteforløbet med markør ’Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse’ (se tidligere afsnit om
Markører for afbrydelse af venteforløb).
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Afbrydelser efter pakkeforløbet er startet, registreres implicit med markører for ’diagnostisk pakkeforløb slut, (..).
Bemærk; Det er kun, såfremt der sættes en klinisk beslutning, iht. udredningsretten, at venteforløbet
forlænges efter ’diagnostisk pakkeforløb slut,(..)’. Hvis patienten efter pakkeforløb slut, ikke er at betragte som aktivt ventende, er det irrelevant at registrere klinisk beslutning. Patienten kan eksempelvis efter pakkeforløb slut, ses til en kontrol på klinisk relevant tidspunkt, uden at venteforløbet dermed
forlænges.
Tabel 3.6: Markører som kan registreres på patient i diagnostisk pakkeforløb

AFV01A1A
AFA01A

Henvist til udredning, maksimale ventetider
Diagnostisk pakkeforløb: henvisning til pakkeforløb start

AFA01B

Diagnostisk pakkeforløb: udredning start, første fremmøde

AFA01X1
AFA01X2
AFA01X9

Diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning
Diagnostisk pakkeforløb slut, patientens ønske
Diagnostisk pakkeforløb slut, anden årsag

AFV02K1
AFV02K2

Ikke ventende, klinisk begrundelse, start
Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut

AFV02L1
AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, start
Ikke ventende, patientens ønske, slut

AFV01X1
AFV01X2

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse
Venteperiode afsluttet, patientens ønske

Når patienten fortsætter udredning:
AFX01A
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi
AFX01A1
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling, udvidet frit sygehusvalg
AFX01A2
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg
AFX01A3
Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling igangsat i umiddelbar forlængelse
af udredning
AFX01C
Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi
AFX01D1
AFX01D1A
AFX01D2
AFX01D3
AFX01D4

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende
eller ekstern samarbejdspart
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens
afslag på tilbud om udredning i anden enhed
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens
ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt
Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende
kapacitet
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Registreringsunderstøttelse – diagnostisk pakkeforløb
Startmarkør og henvist til diagnostisk pakkeforløb
Begge markører registreres automatisk på MAR, via patientrettighed ”Diagnostisk pakkeforløb” i Elektronisk visitation (EV).
Ved håndtering af henvisning uden EV, skal startmarkøren ’henvist til udredning, maksimale ventetider’ og ’diagnostisk pakkeforløb: henvisning til pakkeforløb start’ sættes manuelt, eks. via favoritlisten. Bemærk at startmarkøren skal være første markør (minimum et
minuts forskel).
Hændelsesmarkør udredning start, første fremmøde
Ved første fremmøde på indskrivningen registreres automatisk ’diagnostisk pakkeforløb:
udredning start, første fremmøde’: Dvs. ved første stedfundne besøgsart 10, besøgsart 13,
fremmøde i røntgen eller anden assistance, som registreres på indskrivningen.
Markør for ’Diagnostisk pakkeforløb slut, (..)’
Ved behandling på første besøg med fremmøde (besøgsart 19) sættes automatisk markører:
- ’diagnostisk pakkeforløb: udredning start, første fremmøde’
- ’diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning’
(’behandling start’ registreres manuelt)
På øvrige tidspunkter registreres ’diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning’ eller ’diagnostisk pakkeforløb slut, patientens ønske’ manuelt på MAR, eks. via favoritlisten.

Ved begrundet mistanke om kræft (organspecifik) henvises samme dato til det speciale, som skal varetage den videre kræftudredning. Kræftpakkeforløbets start (A-punkt),
registreres efter visitation i det pågældende speciale (på henvisningsdato).

Vedr. forløb i
EPJ/PAS: Indskrivningen i diagnostisk
center, kan forblive
på et selvstændigt

Ved videre udredning på samme indskrivning (efter pakken er afsluttet)
Bemærk; at de automatikker, som er beskrevet under udredningsretten, ikke er i funktion
efter patienten er registreret med pakkeforløb.

forløb ”Diagnostisk
center - udredning”.
Dette gøres ved at
henvise til næste af-

Markør for udredning start er ikke relevant at registrere.

deling i nyt forløb
”Kræft”.

Markør for klinisk beslutning
Klinisk beslutning skal registreres manuelt på MAR, i alle tilfælde. Anvend evt. favoritlisten.
Markør for udredningsplan
Udredningsplaner (AFX01D1, D2, D4) kan sættes automatisk på baggrund af bilag i Bookplan.
Da det diagnostiske pakkeforløb i sig selv er et accelereret forløb, er en ofte gyldig årsag til
udredning efter 30 dage; AFX01D1 Lægefaglige årsager.
Ventetid ud over det rimelige bør dog ikke forekomme.
Udredningsplan skal derudover registreres manuelt i MAR.
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Behandlingspatient
Patienter henvises og visiteres til behandling, når der foreligger et konkret behandlingsbehov.
Patienten har ret til at blive behandlet indenfor 30 dage.
Hvis dette ikke er muligt, har patienten, visse tilfælde undtaget, ret til udvidet frit sygehusvalg.

Patienter henvist til
genoptræning har
også ret til udvidet
frit sygehusvalg.

Patienter kan henvises og visiteres til behandling, selvom patienten på tidspunktet ikke er behandlingsparat.
Bemærk, at patienter, som er henvist til behandling af kræft (initial behandling samt onkologisk efterbehandling), har en skærpet ret til behandling efter de maksimale ventetider. Dette beskrives i et senere, særskilt afsnit om Patient der behandles under de maksimale ventetider.

Markører i et behandlingsforløb
Et behandlingsforløb indeholder obligatorisk:
•
•

Startmarkør ’henvist til behandling (..)’
Markør for ’behandling start’

Bemærk, at der findes særskilt startmarkør ’henvist til behandling (..)’ til patienter, som
ikke har ret til udvidet frit sygehusvalg.
I Psykiatrien registreres, parallelt med generelle behandlingsmarkører, også markører for
start og slut af specifikke behandlingspakker. Se senere afsnit om omvisitering/ viderehenvisning af behandlingspatient til anden region.
Der tælles aktiv ventetid fra startmarkør, til ’behandling start’. Derfor er det relevant at registrere passiv ventetid, (se tidligere afsnit om Markører for passiv ventetid / ”ikke ventende”).
Hvis patienten ikke er behandlingsparat, registreres passiv ventetid (klinisk begrundelse
eller patientens ønske) umiddelbart efter startmarkør.
Afbrydelse af venteforløb (se tidligere afsnit om Markører for afbrydelse af venteforløb)
anvendes, hvis patientens behandlingsbehov bortfalder inden ’behandling start’.

Ej ret til udvidet frit
sygehusvalg:
Henvisning til organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder
refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling,
kønsskifteoperation
og rekreations- og
rehabiliteringsophold.

Patientens ventetid på behandling kan starte på én henvisning/indskrivning, og fortsætte på en næste
henvisning/indskrivning/indlæggelse, frem til ’behandling start’. Forbehandling og behandling på to
forskellige henvisninger/indskrivninger beskrives i senere afsnit (Henvisning til forbehandling og behandling ).
Markør for ’behandling slut’ kan frivilligt anvendes for eksempelvis at markere afslutning af en serie
behandlinger.
Tabel 3.7: Markører som kan registreres i et behandlingsforløb* (ekskl. behandlingspakker i psykiatri)

AFV01E1
AFV01E1B

Henvist til behandling
Patient i igangværende behandling
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AFV01E2

Bemærk, at denne titel er misvisende. Betydningen er; igangværende ventetid på
behandling. Markøren kan anvendes ved viderevisitering i venteperioden, som
startmarkør på næste henvisning/indskrivning/indlæggelse.
Henvist til behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg

AFV01F

Behandling start

AFV01X9

Behandling slut (frivillig)

AFV02K1
AFV02K2

Ikke ventende, klinisk begrundelse, start
Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut

AFV02L1
AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, start
Ikke ventende, patientens ønske, slut

AFV01X1
AFV01X2

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse
Venteperiode afsluttet, patientens ønske

AFV01A8

Henvist til andet

Ovenfornævnte markører er til generel anvendelse ved behandling i psykiatri og somatiske hospitaler.
*Her er det behandlingsforløb, som ikke er under de maksimale ventetider. Se senere afsnit om Patient der behandles under de maksimale ventetider.

Registreringsunderstøttelse – behandling
Startmarkør
Startmarkør registreres automatisk på MAR, når der vælges patientrettighed i Elektronisk
visitation (EV).
Bemærk, at det kan være relevant, at have flere kategorier til behandlingspatienter i EV.
Hvis specialet ofte har patienter, som på henvisningstidspunktet er ikke-behandlingsparate,
kan der via patientrettighed sættes både startmarkør og markør for passiv ventetid. Så vidt
specialet har patienter i kategorien ’henvist til behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg’
bør denne også kunne vælges i patientrettighed, for automatisk registrering af startmarkøren på MAR.
Ved håndtering af henvisning uden EV, skal startmarkøren sættes manuelt, eks. via favoritlisten.
Hvis der ifm. udskrivning af patient i PAS oprettes indskrivning i et ambulatorium i venteforløb (henvisningsmåde G), og der vælges ’B’ (på OPRIA-billede/ pop-up), sættes automatisk startmarkør AFV01E1 ‘Henvist til behandling’.
Hændelsesmarkør ’behandling start'
Ved første stedfundne ”behandlingsbesøg” (besøgsart 30, 33, 49, 59, 69) eller ved indlæggelse, registreres automatisk ’behandling start’ på MAR.
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Hvis behandlingsbehovet bortfalder i venteperioden, skal venteperiode afsluttet registreres
manuelt på MAR. Dette sikrer mod kobling af denne ventetid til evt. senere venteforløb.
Dato ’henvist til behandling’ i Bookplan-breve
Ved udredning og behandling på samme henvisning/indskrivning, er det vigtigt at sætte en
ny startmarkør ’henvist til behandling’ hvis der er ventetid på behandling efter udredningens
afslutning.
Uanset om startmarkør ’henvist til behandling’ er sat på henvisningsdato eller efter udredningen, vil det være denne markørs dato, som flettes ind i ”VBE-flettefelt” i breve fra Bookplan.
Bemærk: Der kan registreres flere markører ’henvist til behandling’ i løbet af samme indskrivning. Det er den nyeste dato for markør ’henvist til behandling’, som flettes ind i Bookplan-brevet.

Særligt om ikke-behandlingsparate patienter
Den ikke-behandlingsparate patient er på en tidlig dato registreret ’henvist til behandling’ og derefter
’ikke ventende, (..)’. Når patienten efter betænkningstid, behandlingsmodning eller lignende er behandlingsparat, skal patienten informeres om sine rettigheder som behandlingspatient, særligt hvis
ikke hospitalet kan tilbyde behandling indenfor 30 dage, fra patienten er behandlingsparat.
I indkaldelsesbrevet til forbehandling/behandling, skal dato for ’ikke ventende, klinisk begrundelse, slut’ eller ’ikke ventende, patientens ønske, slut’ manuelt sættes ind i på stedet
for datoen ”henvist til behandling” (VBE-flettefelt).
Alternativt kan man fremdatere en ekstra markør for ’Henvist til behandling’ på MAR, efter
den passive venteperiode. Der vil være to startmarkører for ’henvist til behandling’ i samme
indskrivning. Dette kan anvendes for at flette relevant dato ind i indkaldelsesbrevet (datoen
hvorfra patienten er behandlingsparat).

Henvisning til forbehandling og behandling
Nogle afdelinger opretter særskilte henvisninger til forbehandling og behandling. Det kan
være nødvendigt, såfremt forbehandlingen foregår ambulant og behandlingen finder sted
under indlæggelse.
Ved to eller flere henvisninger til forbehandling og behandling er det vigtigt, at henvisningindskrivning/ henvisning-indlæggelse tilknyttes samme forløb (tørresnor).

Bemærk, at to ambulante indskrivninger i
samme speciale ikke
er nødvendigt for at
kunne booke aktivitet

Hvis en patient henvises til forbehandling og behandling i samme forløb på to forskellige
henvisninger med samme henvisningsdato, gøres følgende:
•

i forskellige afsnit.
Der kan laves ”assistance” indenfor specialet, til én ambulant

•

Henvisningen fra egen læge eller anden sygehusafdeling bruges til at booke beindskrivning.
handlingen.
Patienten er visiteret til behandling af lægen i Elektronisk Visitering
Startmarkør AFV01E1 ’henvist til behandling’ er automatisk påsat MAR på baggrund af lægens visitation.
Senere registreres markør ’behandling start’ automatisk

•

Henvisning til forbehandling oprettes af lægesekretæren til eget ambulatorium

•
•
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•
•

Startmarkør AFV01A8 ’Henvist til andet’ påsættes manuelt på MAR til denne indskrivning
Der er ikke krav om yderligere markører på denne indskrivning

Eksempel 3.18: Forbehandling og behandling på to indskrivninger med samme HVF-dato

30

AFV01E1
AFV01F

Henvist til behandling

Behandling start

40

AFV01A8
Henvist til andet

•

•
•

Hvis behandlingen igangsættes ifm. forbehandlingen og patientens behandlingsbehov
indfris (artskode 49), skal der manuelt registreres AFV01F ’behandling start’ på besøgsdatoen.
Hvis patienten efterfølgende kontrolleres på den oprindelige kontakt til behandling,
skal der registreres ny startmarkøren AFV01A7 ’henvist til kontrol’
Hvis den oprindelige behandlingskontakt skulle have været en indlæggelse, skal HVF
afsluttes uden yderligere markører og med afslutningsmåde AU.

Oprettes der kun en henvisning til forbehandling skal denne henvisning have startmarkør AFV01E1 ’henvist til behandling’.
Der kræves ikke yderligere markørregistreringer med mindre der af kliniske årsager ikke
er indikation for behandling eller patienten ikke ønsker behandling. Her bruges AFV01X1
’venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse’ eller AFV01X2 ’venteperiode afsluttet, patientens ønske’ til at afslutte venteforløbet.
Hvis der efter forbehandling er indikation for behandling, oprettes en ny henvisning til behandling (husk at henvisningerne skal lægge på samme forløb).
På henvisningen til behandling skal registreres startmarkør AFV01EB ’patient i igangværende behandling’. Når behandlingsbesøg stedfindes eller patienten indlægges, sættes
automatisk markør AFV01F behandling start på MAR.

Hvis forbehandling
og behandling foregår på samme 8-cifrede SHAK, skal der
ikke oprettes en ny
henvisning til behandling. Forbehandling og behandling kan foregå i
samme indskrivning.

Eksempel 3.19: Forbehandling og behandling på to indskrivninger med forskellig HVF-dato

40

30

AFV01E1

AFV01E1B

Henvist til

Patient i igangværende

behandling

AFV01F
Behandling start
behandling
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Registreringen gælder også, hvis der henvises til behandling før forbehandlingen er overstået.
OBS Dette princip kan blive ændret, når monitoreringsmodellen for Erfaret ventetid til operation bliver
fastlagt.

Eksempel 3.20: Forbehandling og behandling på to indskrivninger med forskellig HVF-dato – overlappende perioder
med forbehandling og behandling

40

40

30

AFV01E1
Henvist til
behandling
AFV01E1B

AFV01F

Patient i igangværende

Behandling start

behandling

Akut indlæggelse inden behandlingsbehov indfris
En patient, som er henvist til behandling på en ambulant kontakt men inden behandlingsbehovet indfris fremmøder akut, kan starte behandling og få indfriet behandlingsbehovet på den akutte kontakt.
Så længe kontakterne tilknyttes samme forløb.
Hvis patienten afsluttes efter det akutte fremmøde, kan begge kontakter afsluttes uden yderligere
markører.
Fortsætter patienten til ambulant kontrol, skal der registreres ny startmarkør på indskrivningen. Se eksemplet nedenfor.
Eksempel 3.21: Behandlingsbehov indfris med akut fremmøde og patient forsætter til ambulant kontrol

AFV01E1

AFV01A7

Henvist til

Henvist til kontrol

behandling

AFV01A9

AFV01F

Akut patient

Behandling start
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Omvisitering/ viderehenvisning af behandlingspatient til anden region/ udland
Patienten får ret til

Hvis en behandlingspatient (der er registreret en officiel startmarkør, f.eks. AFV01E1
henvist til behandling), skal omvisiteres eller viderehenvises til anden region før behandlingsbehovet indfris, skal der registreres særlige forløbsmarkører.

udvidet frit sygehusvalg, når ventetiden er mere end 30
dage (der er sendt

OBS: Hvis omvisitering sker før, der er registreret en officiel startmarkør, skal der ikke registreres yderligere markører.

B2 brev og S-bilag).

Patienter, som gør

Når patienten afsluttes fra nordjysk hospital
Hvis patienten omvisiteres eller viderehenvises pga. frit sygehusvalg, skal der registreres følgende udover startmarkør:
OBS: afdelingen skal være sikker på, at patienten har gjort aktivt brug af det frie valg til
behandling på andet sygehus.
• Evt. AFV01X2 Venteperiode afsluttet, patientens ønske

brug af deres ret til
frit sygehusvalg, er
f.eks. patienter, som
ønsker et andet sygehus pga. tilhørsforhold (der er registreret afslutningskode

Hvis patienten omvisiteres pga. udvidet frit sygehusvalg eller til aftalesygehus, skal
der ikke registreres yderligere markører udover startmarkør. Dette gælder uanset om patienten afsluttes før eller efter første fremmøde. Henvisningen afsluttes AO. Indskrivningen afsluttes til anden region/ privat.
Når patienten ikke afsluttes
En patient, som skal afsluttes til udlandet, afsluttes til SA samt 9999999 (udenlandsk sygehusafdeling).

FL eller FO).

Et aftalesygehus
udfører en bestemt
slags undersøgelser
eller behandlinger på
nordjyske patienter
aftale med Region

Hvis patienten får indfriet behandlingsretten i anden region/ privat, men fortsætter på
nordjysk hospital (indskrivningen afsluttes ikke), f.eks. fordi patienten skal ses til kontrol,
skal der registreres følgende udover startmarkør:
• AFV01X3 Patient omvisiteret til anden enhed

Nordjylland (der er
registreret relevant
afslutningskode, se
Tabel 5.1).

Bemærk: AFV01X3 anvendes kun,
• Når der omvisiteres eller viderehenvises til anden region/ privat.
• Når ansvar for behandling overdrages og således ikke ved delundersøgelser.

Behandlingspakker i psykiatrien
Patienter omfattet af behandlingspakke i Psykiatrien skal i tillæg til de generelle markører
for behandling registreres med markører for behandlingspakken.
Læs nærmere om registrering af behandlingspakker i ’Pakkeforløb i Psykiatrien’.

De psykiatriske pakkeforløb er sundhedsfaglige retningslinjer. Ved pakkeudløsende aktionsdiag-

Der skal registreres markør for start af specifik behandlingspakke og generel markør når
behandlingspakken slutter.

nose tilbydes patienten behandling i henhold til pakken. Se
link for pakkeudløsende diagnoser.
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I Psykiatrien, Region Nordjylland, er det besluttet, at behandlingspakken registreres ifm. første behandlingsbesøg (besøgsart 19/30), også selvom beslutningen om opstart i behandlingspakke først
afklares senere. Det betyder, at markør for behandlingspakke-start registres samme dato
og tidspunkt som den generelle markør AFV01F ’behandling start’.

Registrering af be-

Pakkeslutmarkøren skal registreres, når pakken faktisk afsluttes.
En pakke kan starte i én indskrivning og slutte på en anden indskrivning. Patienten kan
eksempelvis startes i behandlingspakke i almen ambulatorie og efter udskrivelse indskrives i Mobilteam, med henblik på at fortsætte pakken. Mobilteamet skal i så fald registrere
en startmarkør
AFV01A8 ’henvist til andet’ (inkluderer igangværende behandling) på henvisningstidspunktet, samt relevant pakkeslutmarkør, når pakken afsluttes.

handlingspakkerne
flytter fra PRO til
MAR.
Koderne kan fortsat
registreres i PRO,
men de overføres
ikke til MAR og indberettes ikke.

Tabel 3.8: Markører vedr. behandlingspakker (Voksenpsykiatri)

AGB01A
AGB03A
AGB04A
AGB05A
AGB06A
AGB08A
AGB09A
AGB10A
AGB11A
AGB12A
AGB13A
AGB14A

Angst og social fobi: pakkeforløb start
Bipolar affektiv sindslidelse: pakkeforløb start
Depressiv enkeltepisode: pakkeforløb start
Periodisk depression: pakkeforløb start
OCD: pakkeforløb start
Spiseforstyrrelser: pakkeforløb start
PTSD: pakkeforløb start
Evasiv personlighedsforstyrrelse: pakkeforløb start
Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse: pakkeforløb start
ADHD: pakkeforløb start
Incident skizofreni: pakkeforløb start
Traumatiserede flygtninge: pakkeforløb start

AGB99X1
AGB99X2
AGB99Y

Pakkeforløb afbrudt, andet forløb
Pakkeforløb afbrudt, patientens ønske
Pakkeforløb gennemført

AFV01A8

Henvist til andet

Tabel 3.9: Markører vedr. behandlingspakker (B&U)

AHB01A
AHB02A
AHB03A
AHB04A
AHB05A

BUP ADHD: pakkeforløb start
BUP Anoreksi: pakkeforløb start
BUP Autisme: pakkeforløb start
BUP Depression: pakkeforløb start
BUP OCD: pakkeforløb start

AHB99X1
AHB99X2
AHB99Y

Pakkeforløb afbrudt, andet forløb
Pakkeforløb afbrudt, patientens ønske
Pakkeforløb gennemført

AFV01A8

Henvist til andet

To sæt, á tre slutmarkører gælder for alle pakker i henholdsvis voksenpsykiatrien og børn- og ungepsykiatrien.
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Registreringsunderstøttelse – behandlingspakke på to indskrivninger
Startmarkør på evt. efterfølgende indskrivning ’henvist til andet’
Hvis afdelingen ofte får henvist patienter til fortsat behandlingspakke eller generelt til fortsat
behandling, er det relevant, i Elektronisk Visitation, at have en patientrettighed à la ”Fortsat
behandling/behandlingspakke” mhp. automatisk registrering af markøren i MAR.
Behandlingspakke start og slut markør
Markørerne skal sættes manuelt i MAR på relevante tidspunkter.

Eksempel 3.22: Behandlingspakke på to indskrivninger
Patienten starter i behandlingspakke på første besøg på første indskrivninger, og fortsætter senere i pakken på anden indskrivning. Ved afslutning af pakken sættes slutmarkør.

AFV01E1

AFV01F

Henvist til

Behandling start

behandling

AHB03A

AFV01A8

AHB99Y

BUP Autisme:

Henvist til andet

Pakkeforløb

pakkeforløb start

gennemført
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Patient der behandles under de maksimale ventetider
Patienter, som er henvist til behandling af kræft (initial behandling samt onkologisk efterbehandling), (samt iskæmisk hjertesygdom med behov for revaskularisering), har ret til behandling efter de maksimale ventetider.

Patienter med ”almindelig” rettighed
skal orienteres om
deres rettighed, men
selv handle mhp.

Se evt. Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
Maksimale ventetider til behandling er:
• Maksimalt 14 kalenderdage til behandling fra den dato patienten har givet informeret samtykke til den konkrete behandling
• Dog senest 28 kalenderdage fra den dato hvor hospitalet har modtaget henvisning til
behandling (det betyder, at hospitalet indenfor 14 dage skal sikre patienten mulighed
for at give informeret samtykke).
Patienten har ret til behandling under maksimale ventetider, til den:
• Initiale behandling og
• Efterfølgende onkologiske/adjuverende behandling

omvisitering.

Er patienten omfattet
af de maksimale
ventetider, har hospitalet handlepligt ved
på patientens vegne,
at finde et tilbud indenfor fristen. Hospitalet skal journalføre
sin handling/det som
er aftalt med patienten.

Patienten har denne ”dobbelte rettighed” i alle tilfælde; også når medicinsk- eller strålebehandling er anvendt som initial behandling.
Samtykke til behandling indebærer:
• At patienten på baggrund af information fra det behandlende sygehus om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete; operation, initiale medicinske eller stråleterapi, samt adjuverende medicinske kræftbehandling eller strålebehandling.
• Samtykke indebærer konkret samtykke til den tilbudte behandling, ikke blot samtykke til ”at
blive behandlet”.

Markører til behandling under de maksimale ventetider
Med henblik på initial behandling indeholder forløbet obligatorisk:
• Startmarkør ’henvist til behandling, maksimale ventetider’
• Markør for ’samtykke til behandling, maksimale ventetider’
• Markør for ’behandling start’
Med henblik på onkologisk efterbehandling indeholder forløbet obligatorisk:
• Startmarkør ’henvist til onkologisk efterbeh., maksimale ventetider’
• Markør ’samtykke til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider’
• Markør for ’behandling start, onkologisk efterbeh., maksimale ventetider’
Bemærk; at kræftpatienter, som skal behandles, samtidigt kan være i et kræftpakkeforløb, men ikke
altid er det. Når kræftpatienters behandling registreres, foretages dels registrering med de generelle
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markører (nævnt ovenfor) og, så vidt patienten er i et kræftpakkeforløb, registreres også markør fra
pakkeforløbet for initial behandling start.
• Kræftpakkens markør for initial behandling start, erstatter ikke den generelle markør for ’behandling start’.
• Den generelle markør for ’behandling start (..)’ erstatter ikke markøren i kræftpakkeforløbet.
Bemærk dog; at registrering af den generelle markør ’behandling start, (..)’ er automatiseret, ved registrering af et behandlingsbesøg eller indlæggelse.
Markørerne til start af behandling i kræftpakkeforløbet skal kvalificeres (hvilken pakke, hvilken type
behandling) og registreres manuelt. Se senere om afsnit om Registreringsunderstøttelse – behandling under maksimale ventetider.
’Samtykke til behandling, maksimale ventetider(..)’ må/kan registreres før ’henvist til behandling, maksimale ventetider (..)’. Dette kan være relevant i forløb med længere betænkningstid fra patientens
side; når patienten samtykker, oprettes umiddelbart efter henvisning til pågældende behandling/eller
sættes markør for ’henvist til (..)’. Dette gælder både ved initial behandling og onkologisk efterbehandling (se Eksempel 3.27).
Patienten er aktivt ventende fra startmarkør, til ’behandling start, (..)’ (eller fra samtykke, hvis dette er
registreret først). Derfor er det relevant at registrere passiv ventetid.
Afbrydelse af venteforløb anvendes, hvis patientens behandlingsbehov bortfalder inden ’behandling
start, (..)’. Bemærk; afbrydelse af venteforløb kan være relevant at anvende ved lang betænkningstid,
som alternativ til passiv ventetid. Se tidligere afsnit om Markører for afbrydelse af venteforløb).
Tabel 3.10: Markører som kan registreres i et behandlingsforløb under de maksimale ventetider

AFV01E1A
AFV01E3

Henvist til behandling, maksimale ventetider
Henvist til onkologisk efterbeh., maksimale ventetider

AFV01C8
AFV01C9

Samtykke til behandling, maksimale ventetider
Samtykke til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider

AFV01F
AFV01F1

Behandling start
Onkologisk efterbehandling start, maksimale ventetider

AFV01X9

Behandling slut (frivillig)

AFV02K1
AFV02K2

Ikke ventende, klinisk begrundelse, start
Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut

AFV02L1
AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, start
Ikke ventende, patientens ønske, slut

AFV01X1
AFV01X2

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse
Venteperiode afsluttet, patientens ønske
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Registreringsunderstøttelse – behandling under maksimale ventetider
Startmarkør
Startmarkør registreres automatisk på MAR, når der vælges patientrettighed i Elektronisk
visitation (EV).
• Onkologisk afdeling skal bemærke, at det er relevant, at have to kategorier til behandlingspatienter i EV; henholdsvis ”Henvist til initial behandling” og ”Henvist til efterbehandling” og at der skal skelnes mellem disse, når der visiteres.
• Afdelinger generelt involveret i kræft, skal være opmærksom på, at det kan være relevant at have en kategori i EV ”henvist i fortsat pakkeforløb” til de patienter, som endnu
ikke er afklaret i kræftforløbet (mangler C-punkt) på henvisningstidspunktet og en anden kategori, til kræftpatienter hvis behandlingsbehov er afklaret på henvisningstidspunktet og som er ”henvist til behandling, maksimale ventetider’.
Selvom patienten i sidste eksempel, egentlig også kan være i et fortsat pakkeforløb,
skal den nye faktiske patientrettighed ’henvist til behandling, maksimale ventetider’ anvendes.
Bemærk, at der i EV er gode muligheder for oprettelse af mangeartede patientrettighedskategorier. Således kan der navngives og laves kategorier efter de mulige henvisningscases, for dermed at understøtte korrekt visitering og korrekt markørregistrering. (Se også senere afsnit om Kræftpakkeforløb)
Ved håndtering af henvisning uden EV, skal startmarkøren sættes manuelt, eks. via favoritlisten.
Ved udredning og behandling af kræftsygdom i samme indskrivning (ingen henvisning imellem) registreres startmarkøren manuelt i MAR, når patienten er blevet ventende på behandling, under de maksimale ventetider.
Hændelsesmarkør ’behandling start'
Er patienten registreret ’henvist til behandling, maksimale ventetider’ registreres ved første
stedfundne ”behandlingsbesøg” (besøgsart 30, 33, 49, 59 og 69) eller ved indlæggelse automatisk ’behandling start’ på MAR. Er patienten registreret med startmarkør ’henvist til onkologisk efterbeh., maksimale ventetider’ registreres i samme situation automatisk ’onkologisk efterbehandling start, maksimale ventetider’.
Hvis behandlingsbehovet bortfalder i venteperioden, skal venteperiode afsluttet registreres
manuelt på MAR. Dette sikrer mod kobling af denne ventetid til evt. senere venteforløb.
Dato ’henvist til behandling’ i Bookplan-breve
Ved udredning og behandling på samme henvisning/indskrivning, er det vigtigt at sætte en
ny startmarkør ’henvist til behandling/ henvist til behandling, maksimale ventetider’ hvis der
er ventetid på behandling efter udredningens afslutning.
Bemærk; hvis startmarkør er ’Henvist til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider’, flettes datoen ikke ind i Bookplan-brevet.
Uanset om startmarkør ’henvist til behandling/ henvist til behandling, maksimale ventetider’
er sat på henvisningsdato eller efter udredningen, vil det være denne markørs dato, som
flettes ind i ”VBE-flettefelt” i breve fra Bookplan.
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Kræftpakkeforløb
Kræftpakkeforløb standardiserer patientforløb fra mistanke om kræftsygdom over udredning, behandling og opfølgning. Dels beskriver kræftpakkeforløbene det faglige indhold,
men også anbefalede forløbstider for hele forløbet og dele deraf.

Kræftpakkeforløb er
anbefalinger, og ikke
lovgivne patientrettigheder.

Der er stort fokus på kræftpakkeforløbene og om disse overholdes. Det overordnede formål med kræftpakkeforløbene er at sikre, at alle patienter, uanset bopælsregion, modtager udredning/behandling af ensartet høj kvalitet.

OBS: Patienter i
kræftforløb skal have
udarbejdet og udle-

veret en opfølgningsRettighedsmæssigt er alle kræftpatienter (inkl. mistanke om kræft) omfattet af de maksiplan.
male ventetider, jf. Sundhedsloven.
Kun ved begrundet mistanke, er patienten omfattet af et kræftpakkeforløb.
Læs her om indgange til kræftpakkeforløb, beskrivelse af de enkelte kræftpakkeforløb og opfølgningsprogram.

De allerede kendte administrative procedurekoder til kræftpakkeforløb anvendes i LPR3
som forløbsmarkører.

Registrering af kræftpakker, flytter fra
PRO til MAR.

Markører i et kræftpakkeforløb
Der findes markører til:
• Organspecifikke kræftpakkeforløb AFB*
• Metastaser uden organspecifik kræfttype AFD01*.
Bemærk; at der for hvert pakkeforløb udover markører til udredning, behandling m.m. findes markør
til udlevering af opfølgningsplan. Opfølgningsplan skal udleveres og registreres ifm. kontrolbesøg efter afsluttet initialbehandling eller ved længerevarende behandling ifm. behandlingsbesøget. Opfølgningsprogrammet for de enkelte kræftpakker kan findes på linket i teksten ovenfor.
Kræftpakkemarkørerne registreres i tillæg til generelle markører vedrørende de maksimale ventetider.
Når der registreres ”B-, X- og C-kræftpakkemarkører” under udredning for kræft, er tilsvarende generelle hændelsesmarkører; ’udredning start’ og ’klinisk beslutning (..), ikke påkrævet. (Se afsnit om
Udredning, maksimale ventetider og somatiske pakkeforløb).
Ved behandling for kræft kan kræftpakkemarkører ikke erstatte de generelle markører. (Se forudgående afsnit om Patient der behandles under de maksimale ventetider).
Til pakkepatienter findes en yderligere startmarkør: ’patient i igangværende pakkeforløb’. Markøren
anvendes i følgende tilfælde:
• Patienten henvises til udredning for kræft i ét ambulatorium. Under udredningen viderehenvises til
andet ambulatorium, som skal fortsætte udredningen.
• På denne anden henvisning, er patienten ikke ’henvist til udredning, maksimale ventetider’ men i
stedet ’patient i igangværende pakkeforløb’.
• Grunden hertil er, at ’henvist til udredning, maksimale ventetider’ er en særlig rettighed vedrørende perioden fra første henvisning til første besøg (den er i casen allerede brugt)
• Markøren svarer til markør ’patient i igangværende udredning’, blot til pakkepatienter.
Brugen af markøren er vist i eksempel 3.23: Kræftpakkeforløb på flere enheder/ indskrivninger.
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Eksempel 3.23: Kræftpakkeforløb på flere enheder/ indskrivninger

AFV01A1A

AFV01A2

AFV01E1A

AFV01C8

AFV01F

Henvist til udredning,

Patient i

Henvist til behandling,

Samtykke til

Behandling start

maksimale ventetider

igangværende

maksimale ventetider

behandling,

pakkeforløb

maksimale ventetider
AFB20F1

AFB20A

AFB20B

AFB20C

Livmoderkræft:

Livmoderkræft:

Livmoderkræft:

Livmoderkræft:

beslutning vedrørende

initial behandling

henvisning til

udredning start første

pakkeforløb start

fremmøde

start, kirurgisk

initial behandling

Startmarkøren ’patient i igangværende pakkeforløb’ anvendes kun så længe patienten er under udredning og såfremt næste afdeling overtager pakkeforløbsregistreringen. Det gælder også indenfor
samme overafdeling.
Hvis patienten modtager initialbehandling og videre behandling på to forskellige indskrivninger, anvendes startmarkør ’henvist til andet’. Se eksemplet nedenfor.
• Patient henvises til mammakirurgisk afd. i et kræftpakkeforløb, hvor patienten udredes.
• Patienten henvises til onkologisk afd. med henblik på strålebehandling, inden kirurgisk indgreb
kan udføres i mammakirurgisk afd. Strålebehandlingen er den initiale behandling (F-punktet).
• Patienten henvises tilbage til mammakirurgisk afdeling med henblik på kirurgisk behandling på
klinisk relevant tidspunkt. Startmarkøren på denne henvisning/indskrivning er ’henvist til andet’,
fordi patientens rettighed ’henvist til behandling, maksimale ventetider’ er blevet indfriet i onkologisk afd.
Bemærk; hvis patienten efter kirurgisk indgreb henvises til onkologisk efterbehandling, får patienten
nye rettigheder og skal have startmarkør ’henvist til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider’.

Eksempel 3.24: Kræftpakkeforløb på flere enheder/ indskrivninger med initialbehandling og videre behandling i to forskellige afdelinger

AFV01A1A

AFV01E1A

AFV01C8

AFV01F

AFV01A8

Henvist til udredning,

Henvist til behandling,

Samtykke til

Behandling start

Henvist til andet

maksimale ventetider

maksimale ventetider

behandling,
maksimale venteti-

AFB01A

AFB01B

AFB01C1

der

AFB01F3

Brystkræft:

Brystkræft:

Brystkræft:

Brystkræft: initial

henvisning til

udredning start første

tilbud om initial

behandling start,

pakkeforløb start

fremmøde

behandling

strålebehandling
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Patienten er aktivt ventende i hele perioden fra første henvisning til initiale behandling/onkologiske
efterbehandling. Derfor er det relevant at registrere eventuel passiv ventetid (se tidligere afsnit om
Markører for passiv ventetid / ”ikke ventende”).
Afbrydelse af venteforløb (se tidligere afsnit om Markører for afbrydelse af venteforløb) anvendes, til
at afbryde venteperioden, jf. patientrettigheden.
Igangværende pakkeforløb kan afbrydes med pakkeforløbenes specifikke ”X*-markører”: ’KPF:
Pakkeforløb slut, patientens ønske’ eller med specifikke ”C2*-markører”: (..) initial behandling ikke
relevant, (..).

Et pakkeforløb kan
også ’afbrydes’
selvom pakkeforløbet er gennemført

Per 1. juli 2019 indføres en ny ”X*-markør” X9: ’KPF: Pakkeforløb slut, anden årsag’’. Markøren er
gældende fra 1. januar 2019 og kan efterregistreres, hvis nødvendigt. Den nye markør, anvendes
ligesom de øvrige ”X-markører’, til at afslutte pakkeforløbet. Markøren kan anvendes under hele
pakkeforløbet. Eksempelvis, hvis stamafdeling har taget stilling til behandling, og sat C-punkt, men
patienten inden endelig behandling (F-punkt) bliver så dårlig, at behandlingen ikke kan påbegyndes/ gennemføres.

(der er registreret Fpunkt).
Det kan være relevant i tilfælde, hvor
patologisvar efter
operation afkræfter
mistanke om kræft.

Bemærk; patienten kan initialt være tilbudt behandling (pakkemarkør C1*), hvormed der også vil
være ’henvist til behandling, maksimale ventetider’. Hvis behandlingen efterfølgende aflyses (eks.
pga. patientens tilstand eller ønske) skal pakkeforløbet afsluttes med en ”C2*”, og selve venteperioden/rettigheden aflyses med de generelle markører for afbrydelse af venteforløb. Se Eksempel 3.25.
NB. Den første C1*-markør skal ikke overskrives. C2* sættes på den relevante og egentlige dato.

Eksempel 3.25: Afbrydelse af pakkeforløb for tarmkræft efter initialbehandling er tilbudt

AFV01A1A

AFV01E1A

AFV01C8

AFV01X1

Henvist til udredning,

Henvist til behandling,

Samtykke til

Venteperiode afsluttet,

maksimale ventetider

maksimale ventetider

behandling,

klinisk begrundelse

maksimale ventetider
AFB12A

AFB12B

AFB12C1

AFB1C2

Kræft i tyk- og endetarm:

Kræft i tyk- og endetarm:

Kræft i tyk- og endetarm:

Kræft i tyk- og endetarm:

henvisning til pakkeforløb

udredning start første

beslutning: tilbud om

beslutning: initial behandling

start

fremmøde

initial behandling

ikke relevant

Når der er ’henvist til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider’ og denne behandling skal
aflyses, anvendes de generelle markører for afbrydelse af venteforløb. Se Eksempel 3.26.

Eksempel 3.26: Afbrydelse af pakkeforløb for tarmkræft efter initialbehandling er foretaget

AFV01E1A

AFV01F

AFV01E3

Henvist til behandling,

Behandling start

Henvist til onkologisk

Venteperiode

efterbeh., maksimale

afsluttet, patientens

ventetider

ønske

maksimale ventetider

AFV01X2

AFB12F1
Kræft i tyk- og endetarm:
initial behandling start,
kirurgisk
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Tabel 3.11: Markører vedr. kræftpakkeforløb

Markører i organspecifikt kræftpakkeforløb:
AFB??A
KPF: henvisning til pakkeforløb start
AFB??B

KPF: udredning start, første fremmøde

AFB??X1
AFB??C1*
AFB??C2*

KPF: Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet
KPF: beslutning: tilbud om initial behandling
KPF: beslutning: initial behandling ikke relevant

AFB??F1*
AFB??F2
AFB??F3

KPF: initial behandling start, kirurgisk
KPF: initial behandling start, medicinsk
KPF: initial behandling start, strålebehandling

AFB??P1

KPF: Udlevering af opfølgningsplan

AFB??X2
AFB??X9

KPF: Pakkeforløb slut, patientens ønske
KPF: Pakkeforløb slut, anden årsag

Markører til pakkeforløb for patienter med metastaser uden organspecifik kræfttype:
AFD01A
Metastaser uden organspecifik kræfttype: henvisning til pakkeforløb start
AFD01B

Metastaser uden organspecifik kræfttype: primær udr. start, første fremmøde

AFD01C

Metastaser uden organspecifik kræfttype: henvisning til sekundær udredning

AFD01D

Metastaser uden organspecifik kræfttype: sekundær udr. start, første fremmøde

AFD01X1
AFD01X2
AFD01X9

Metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, klinisk beslutning
Metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, patientens ønske
Metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, anden årsag

AFD01P1

Metastaser uden organspecifik kræfttype: udlevering af opfølgningsplan

Startmarkører som skal anvendes parallelt med pakkeforløbsmarkører:
AFV01A1A
Henvist til udredning, maksimale ventetider
AFV01A2
Patient i igangværende pakkeforløb
AFV01A8
Henvist til andet
AFV01E1A
Henvist til behandling, maksimale ventetider
AFV01E3
Henvist til onkologisk efterbeh., maksimale ventetider *
*Patienten kan være henvist til onkologisk efterbehandling, før eller efter ’Udlevering af opfølgningsplan’ i pakkeforløbet.
Markører til passiv ventetid og evt. afbrydelse af venteforløb:
AFV02K1
Ikke ventende, klinisk begrundelse, start
AFV02K2
Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut
AFV02L1
AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, start
Ikke ventende, patientens ønske, slut

AFV01X1
AFV01X2

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse
Venteperiode afsluttet, patientens ønske
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Eksempel 3.27: Et ”komplet” pakkeforløb med kræftpakkemarkører, startmarkører og markører for samtykke til initial
behandling og onkologisk efterbehandling

AFV01A1A

AFV01E1A

AFV01C8

AFV01F

Henvist til udredning,

Henvist til behandling,

Samtykke til

Behandling start

maksimale ventetider

maksimale ventetider

behandling,

efterbeh., maksimale

efterbeh., maksimale

start, maksimale

maksimale ventetider

ventetider

ventetider

ventetider

AFB01F1

AFB01P1

Brystkræft:

Brystkræft: initial

Brystkræft: udlevering

beslutning vedrørende

behandling start,

af opfølgningsplan

AFB01A

AFB01B

AFB01C

Brystkræft:

Brystkræft:

henvisning til

udredning start

pakkeforløb start

første fremmøde

AFV01E3

initial behandling

AFV01C9

AFV01F1

Henvist til onkologisk Samtykke til onkologisk Onkologisk efterbeh.

kirurgisk

Registreringsunderstøttelse – kræftpakkeforløb
Startmarkør
Bemærk; startmarkør for patient i kræftpakkeforløb er ’henvist til udredning/ behandling,
maksimale ventetider’ mv… Se afsnit om Udredning, maksimale ventetider og somatiske
pakkeforløb og Patient der behandles under de maksimale ventetider.
Hændelsesmarkør – henvisning til pakkeforløb start (AFB??A)
Hvis patienten visiteres direkte i kræftpakkeforløb (der er begrundet mistanke) på henvisningstidspunktet, registreres A-punktet automatisk på MAR sammen med startmarkøren,
når der vælges patientrettighed i Elektronisk visitation (EV).
Det gælder også ved visitering til pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype.
Ved henvisning fra mammascreening til klinisk mammografi sættes automatisk to markører: AFV01A1A ’Henvist til udredning, maksimale ventetider’ og AFB01A ‘Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start’ (med mindre der BIRADS-scores til 0/0 – teknisk insufficient på
begge bryster. I så fald registreres kun AFV01A1A).
Ved håndtering af henvisning uden EV, eller hvis A-punktet sættes på andet tidspunkt end
henvisningstidspunktet, skal A-punktet sættes manuelt, eks. via favoritlisten.
Hændelsesmarkør – udredning start, første fremmøde (AFB??B)
Er patienten registreret med ’henvisning til pakkeforløb start’, registreres ved første stedfundne ”udredningsbesøg” (besøgsart 10, 13, 19) automatisk AFB??B ’udredning start, første fremmøde’ på MAR.
Det gælder også, hvis patienten er startet i pakkeforløb for metastaser uden organspecifik
kræfttype (både primær og sekundær udredning).
Hændelsesmarkører – beslutning, pakkeforløb slut, initialbehandling start og udlevering af opfølgningsplan (AFB??C*/X*F*/P)
Markørerne skal sættes manuelt i MAR på relevante tidspunkter.
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Øvrige patienttyper
Patienter må efter

For andre patienttyper skal der kun registreres startmarkør, når der modtages en ny henvisning eller oprettes en ny indskrivning/ indlæggelse for patienten.

endt behandling, tilses/ kontrolleres én
gang i behandlings-

Der er ikke krav om, at man på en eksisterende indskrivning eksempelvis registrerer ’henvist til kontrol’, når patienten efter behandling kan fortsætte i kontrol for samme diagnose.

indskrivningen. Skal
patienten gå i et kontrolforløb (med kon-

I tabellen nedenfor er listet startmarkører og eksempler på patienter, hvor markørerne
gælder.

troldiagnose), skal
der herefter oprettes
ny indskrivning.

Tabel 3.12: Startmarkører til øvrige patienttyper

AFV01A3

Henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning

Patient der er henvist fra egen læge til diagnostisk undersøgelse, hvor resultaterne sendes retur til egen læge.

AFV01A4

Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning

Patient der er henvist fra anden sygehusafdeling til diagnostisk undersøgelse, og hvor patientens rettigheder dokumenteres på indskrivning/ indlæggelse i stamafdelingen.

AFV01A6

Henvist i graviditet

AFV01A7

Henvist til kontrol

Kvinde i svangerskabskontrol og planlagte fødsler (planlagt kejsersnit og igangsættelser).
Patient der kontrolleres for tidligere sygdom.

AFV01A8

Henvist til andet

AFV01A9

Akut patient

National screening, forskningspatienter og fortsat behandling på ny enhed uden ventetid.
Planlagte retspsykiatriske patienter og tvangsindlagte patienter, gule papirer i almenpsykiatri.
Akutte patienter, herunder ikke-planlagte fødsler, akut
fremmøde på både somatisk og psykiatrisk skadestue og
akut indlæggelse i Psykiatrien, herunder tvangsindlagte
patienter, røde papirer.

Der er ikke krav om yderligere markører til øvrige patienttyper. Der findes ikke markører til eksempelvis
at markere ”første fremmøde”.
Bemærk dog ved ’henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning’:
• Anvend afbrydelse af venteforløb hvis patienten helt aflyses i venteperioden.
• Anvend markører til passiv ventetid, hvis patienten ønsker udsættelse m.v.
• Hvis patienten omvisiteres eller viderehenvises til anden region, gælder desuden samme
principper som ved Omvisitering/ viderehenvisning af udredningspatient til anden region/ Omvisitering/ viderehenvisning af behandlingspatient til anden region.

Registreringsunderstøttelse – øvrige patienttyper
Startmarkør
Startmarkør registreres automatisk på MAR, når der vælges patientrettighed i Elektronisk
visitation (EV).
Bemærk, at det ofte er relevant både at have en kategori ”Diagnostisk undersøgelse til
egen læge” og en ”Diagnostisk undersøgelse til anden afdeling”
Ved håndtering af henvisning uden EV skal startmarkøren sættes manuelt, eks. via favoritlisten.
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Ved modtagelse af henvisning i røntgen og nuklearmedicin registreres automatisk startmarkør på MAR:
• Ekstern henvisning: AFV01A3 ’Henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning’
• Intern henvisning: AFZ01A2 ’Intern henvisning’
• Akut henvisning: AFV01A9 Akut patient
Ved manuel oprettelse af henvisning i PAS til røntgen og nuklearmedicin skal der manuelt registreres startmarkør i MAR.
• AFV01A3 ’Henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning’
• AFV01A4 ’Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning’
Bemærk; at dette ikke gælder, hvis der manuelt oprettes en henvisning med prioritet ’akut’.
Ved oprettelse af fødselskontakt registreres automatisk startmarkør på MAR:
• Fødselskontakter med indlæggelsesmåde U = Akut: AFV01A9 Akut patient.
• Fødselskontakter med indlæggelsesmåde I = Indkaldt (kejsersnit og igangsættelser): AFV01A6 Henvist i graviditet.
Markør AFV01A9 ‘Akut patient’ registreres automatisk på alle akutte patientkontakter:
• Akut ambulante indskrivninger/ kontakter (AK,AKU og EPJ)
• Akut indlagte patienter (indlæggelsesmåde U og EPJ)
• Akutte henvisninger til røntgen (henvisningsprioritet 1)
• Ved oprettelse af indlæggelse fra et akut-ambulatorium
• Ved oprettelse af akut indlæggelse på en sengeafdeling ifm. udskrivning af patient i
PAS (OPRIA-billede/ pop-up)
Markør AFV01A9 ‘Akut patient’ registreres automatisk ved overflytning af patient, til en
sengeafdeling eller et akutambulatorium, i EPJ.
Bemærk; oftest kan indlæggelser, som følger en initial akut indskrivning/indlæggelse, betragtes som akutte. De følgende indlæggelser/overflytninger kan sjældent afvises ”til en anden dag”. Derfor er det korrekt, at patienten har en række akutte kontakter i træk.
Bemærk; hvis patienten overflyttes ‘elektivt’, skal markøren redigeres i MAR, typisk til
AFV01A8 ‘Henvist til andet’. (Det er ikke aktuelt, hvis der laves adresseflytning, da patienten ikke skifter indskrivning.) Eksempel på ”elektiv overflytning”; Patienten er indlagt til
planlagt behandling i eks. Aalborg og overflyttes herefter planlagt til videre indlæggelse på
anden matrikel/afdeling.
Bemærk; ved interne overflytninger på hospitalet af kapacitetsmæssige årsager, hvor
ansvaret for patienten overgår til en anden afdeling, og der oprettes en ny indskrivning,
skal forløbsmarkøren ikke ændres.
Markør AFV01A7 ’Henvist til kontrol’ registreres automatisk ved udskrivning, af patient til
et ambulatorium, i EPJ.
Bemærk, hvis patienten overflyttes til andet end kontrol, skal markøren redigeres i MAR.
Ved henvisning til mammascreening påsættes automatisk startmarkør AFV01A8 ’Henvist
til andet’.
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Hvis der ifm. udskrivning af patient i PAS oprettes indlæggelse på en sengeafdeling (OPRIA-billede/ pop-up), sættes automatisk markør AFV01A8 ‘Henvist til andet’.
Hvis der ifm. udskrivning af patient i PAS oprettes indskrivning i et ambulatorium uden venteforløb (henvisningsmåde F) (OPRIA-billede/ pop-up), sættes automatisk markør
AFV01A7 ‘Henvist til kontrol’.

Særligt om akutte somatiske patientkontakter
Startmarkør AFV01A9 ’Akut patient’ kan kun anvendes på indlæggelser (IN,INL) og akut-ambulant
(AK,AKU), da der til akutte somatiske patienter fortsat er krav om indberetning af kontaktårsag. (Kontaktårsag kan ikke registreres på en kontakt i AM).
Med LPR3 indføres en ny kontaktårsag samt nye principper for angivelse af udvalgte kontaktårsager.
Kontaktårsager registreres som vanligt i PAS.
Tabel 3.13: Kontaktårsager til akutte somatiske patientkontakter

Værdi
1

Kontaktårsag
Sygdom

2
3
4

Ulykke
Voldshandling
Selvmordsforsøg

5

Anden tilsigtet selvskade

6

Skaderegistrering foretages på efterfølgende
patientkontakt
Komplet skaderegistrering foretaget på
tidligere patientkontakt
Andet

7

8

Bemærkninger
Inkluderer ikke længere selvmutilation/ bevidst selvtilføjet
skade, der ikke er selvmordsforsøg (kontaktårsag 5).
Inkluderer nu blivende senfølger efter skade.
Anvendes uændret i LPR3.
Anvendes uændret i LPR3.
Anvendes uændret i LPR3.
Inkluderer overlagt medicinforgiftning uanset dosis.
Ny kontaktårsag.
Anvendes til selvmutilation/ bevidst selvtilføjet skade, der ikke
er selvmordsforsøg, eks. cuttere.
Anvendes uændret i LPR3.

Anvendes uændret i LPR3.

Anvendes uændret i LPR3.

Læs mere om kontaktårsager i Indberetningsvejledningen til LPR3.

Særligt om ikke-akutte patientkontakter i akutmodtagelsen
Fordi der automatisk sættes startmarkør ’akut patient’ på alle kontakter, der oprettes via AK,AKU, er
det vigtigt, at ikke-akutte patientkontakter i akutmodtagelsen, f.eks. aftagning af gips og fjernelse af
sting, oprettes som planlagte kontakter via AM,INS.
Hvis den akut ambulante kontakt (AK,AKU) afsluttes med oprettelse af en ambulant kontakt, sættes automatisk startmarkør AFV01A8 ’henvist til andet’ på den ambulante kontakt.
Ved manuel oprettelse af ikke-akutte patientkontakter i akutmodtagelsen, registreres
startmarkør AFV01A8 ’henvist til andet’ manuelt i MAR.
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Færdigbehandling
Færdigbehandling handler om patienter, som ikke kan udskrives, uden kommunal opfølgning i form af
pleje, aflastningsplads m.v. og hvor den kommunale opfølgning endnu ikke er tilrettelagt med henblik
på at modtage patienten, hvorfor patienten fortsat må være indlagt. Begrebet vedrører somatiske og
psykiatriske patienter.
Bemærk, at patienter som i al almindelighed er klar til udskrivelse, enten til hjemmet eller til et klarlagt
og ventende kommunalt tilbud, ikke kategoriseres som ”færdigbehandlingspatienter”.
Når en patient er færdigbehandlet, kan hospitalerne af kommunen opkræve en færdigbehandlingstakst pr. sengedag fra og med dagen efter, at patienten er færdigbehandlet.
Sundhedsstyrelsens definition på ”færdigbehandlet” patient:
”Patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage
patienten.”

Når en patient registreres færdigbehandlet, skal der være sendt/sendes en blanket i Ebreve; ”Melding om færdigbehandling”.

Læs mere om færdigbehandling her:
Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning i RN PRI
Vejledning om færdigbehandlingsbegrebet
Færdigbehandling registreres med en forløbsmarkør. Koderne blev tidligere registreret som administrative procedurekoder.
Markør ’Færdigbehandlet i stationært regi’ registreres med tid og dato for i E-breve afsendte ”Melding
om færdigbehandling”. Hvis patienten overflyttes til anden sengeafdeling, mens patienten er færdigbehandlet, skal der registreres ny markør ’Færdigbehandlet i stationært regi’ på den nye indlæggelse.
Hvis patienten i færdigbehandlingsperioden, skifter status og igen har behov for reel indlæggelse, markeres dette med markør; ’ikke færdigbehandlet i stationært regi’.
Tabel 3.14: Markører vedr. færdigbehandling

AWA1

Færdigbehandlet i stationært regi

AWX1

Ikke færdigbehandlet i stationært regi

Eksempel 3.28: Patienten bliver efter en akut indlæggelse erklæret færdigbehandlet

AFV01A9

AWA1

Akut patient

Færdigbehandlet i
stationært regi
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Genoptræning
Genvejstast til MAR:

Start og slut af specialiseret genoptræning og rehabilitering registreres med forløbsmarkører i MAR. Koderne blev tidligere registreret som administrative procedurekoder i PRO.

Shift+F11 (F23) i
HVF, INS, INL, AKU
og PRO.

Tabel 3.15: Markører vedr. genoptræning og rehabilitering

AWG1
AWG5

Specialiseret genoptræning, start.
Rehabilitering på specialiseret niveau, start.

AWX21
AWX22

Specialiseret genoptræning, slut.
Rehabilitering på specialiseret niveau, slut.

Startmarkøren sættes ved første besøg, når specialiseret genoptræning eller rehabilitering starter.

Registrering af perioder med specialiseret genoptræning

Slutmarkøren sættes, når den specialiserede genoptræning eller rehabilitering faktisk afsluttes.

mv. flytter fra PRO til
MAR. Koderne kan
fortsat registreres i

Bemærk dog, at ved ny henvisning-indskrivning til fortsat genoptræning i samme genoptræningsforløb skal slutmarkøren registreres ved afslutning af den gamle kontakt og en
ny startmarkør skal registreres på den ny kontakt.

PRO, men de overføres ikke til MAR og
indberettes ikke.

Registrering af selve udarbejdelsen af genoptræningsplanen (ZZ0175*) fortsætter uændret i PRO. Det samme gør registrering af selve de terapeutiske procedurer.
Bemærk dog; at de regionale koder, XGOP4 og XGOP5, fremover skal registreres som delprocedure (med et D) i stedet for som tillægskode til start af specialiseret genoptræning AWG1 (da
denne kode skal registreres i MAR). XGOP4 og XGOP5 skal, hvis relevant, registreres på samme
dato som start af specialiseret genoptræning AWG1. Registreringen fortsætter i PRO.
For nærmere beskrivelse af arbejdsgange til registrering af markører for genoptræning, se Bilag 2.
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Vilkår i Psykiatrien
Vilkår med retslige foranstaltninger og frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) skal i LPR3 dokumenteres med markører.
Retslige vilkår skal udelukkende dokumenteres for retslige patienter (patienter som før
LPR3 fik en DZ046*-diagnose). For alle øvrige patienter skal der ikke registreres markører for retslige vilkår. Dette gælder også registrering af markør for ’frivillig’ (tidligere startvilkår 1 og K). Denne registrering gælder i LPR3 kun for retslige patienter.

Før LPR3 blev retslige foranstaltninger
dokumenteret med
startvilkår på indlæggelse/ indskrivning
samt DZ046*-diagnose. Ved skift af
retsligt vilkår var skift

Bemærk; at dokumentation af tvang i SEI fortsætter uændret.

af indlæggelse/ ind-

Vilkåret skal registreres med specifik markør, når det starter, og specifik markør når det
slutter. Det betyder, at vilkår i LPR3 kan skifte undervejs i patientens indlæggelse/
indskrivning. Vilkåret skiftes ved at registrere markør for slut af vilkår og markør for start
af nyt vilkår.

skrivning påkrævet.
Frihedsberøvelse
blev også dokumenteret med startvilkår.

I Retspsykiatrien starter vilkåret altid ved indlæggelse/ indskrivning, hvor behandlingsansvaret starter.
Derfor skal markør for start af retsligt vilkår altid registreres på indlæggelses/ indskrivningsdatoen
(efter officiel startmarkør).
Eksempel 3.29: Vilkår skifter under indlæggelse
Patient indlægges i Retspsykiatrien med dom til anbringelse (A dom). Der registreres officiel startmarkør (henvist til andet)
samt markør for dom/ start. Dommen ændres til dom til behandling på psykiatrisk afdeling (B dom). Derfor skiftes patientens
vilkår ved at registrere markør for slut af vilkår for dom til anbringelse og registrere markør for start af vilkår for dom til behandling. Ved ophør af dommen udskrives patienten, og derfor registreres markør for slut af vilkåret..

AFV01A8

AVRA6

AVRB6

AVRA7

AVRB7

Henvist til andet

start/Dom til anbrin-

slut/Dom til anbrin-

start/Dom til behand-

slut/Dom til behand-

gelse i psykiatrisk

gelse i psykiatrisk

ling på psykiatrisk

ling på psykiatrisk

afdeling

afdeling

afdeling

afdeling

I Region Nordjylland skal der fortsat registreres startvilkår på indlæggelse/ indskrivning (dog ikke på
henvisningen). Der valideres herfor i PAS. For at lette registreringsbyrden er der efter LPR3 indført
forsimpling af registrering af startvilkår. Der skal fremover registreres startvilkår 0 (nul) på alle indlæggelser/ indskrivninger.
Der arbejdes på helt at fjerne registreringen af startvilkåret i PAS.
Overblik over alle markører for vilkår, -start og slut findes i tabel nedenfor. I tabellen er angivet, hvilket
LPR2-startvilkår markøren erstatter.
Se Bilag 4 for en komplet vejledning vedr. markørregistrering af retslige patienter og FAQ.
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Nye LPR3-vilkår
Ifm. LPR3 er der indført flere nye markører for vilkår.
Nogle af de nye LPR3-markører for vilkår er indført, fordi DZ046*-diagnoserne (Kontakt mhp. psykiatrisk undersøgelse begæret af myndigheder) udgår i LPR3. Nogle af DZ046*-diagnoserne erstattes
dog også af eksisterende vilkår.
Det er kun underkoderne til DZ046, der udgår i LPR3. ’Overkoden’ DZ046 anvendes fremover som
diagnose ved kontakter med mentalobservation.
Tabel 3.16: DZ046*-diagnoser (som udgår) og tilsvarende markør for vilkår

DZ046*-diagnose
DZ0460
DZ0461
DZ0462A
DZ0462B
DZ0464
DZ0468
DZ0469

Kontakt mhp. retspsykiatrisk undersøgelse
Kontakt mhp. psykiatrisk undersøgelse ifm. dom til behandling
Dom til psykiatrisk anbringelse på Sikringen
Dom til psykiatrisk anbringelse på anden psykiatrisk afdeling
Kontakt mhp. socialretslig psykiatrisk undersøgelse
Kontakt mhp. anden retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning
Kontakt mhp. retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning
UNS

Markører for
vilkår (start)
AVRA4
AVRA7
AVRA6S
AVRA6
Udgår
AVRA1
Udgår

OBS: DZ046*-diagnoserne blev før LPR3 overført til epikrisen sammen med patientens
andre diagnoser. Dette sker ikke for markører (der arbejdes på en IT-teknisk løsning).
Derfor skal markørerne manuelt overføres til epikrisen.

Bemærk; Markør for vilkår ’Dom til psykiatrisk anbringelse på Sikringen’, tidligere DZ0462A, anvendes ikke i Region Nordjylland, da Psykiatrien i Region Nordjylland ikke har en Sikringsafdeling.
Bemærk; Der er med LPR3 indført en ny markør for vilkår vedrørende dom til behandling (tidligere
startvilkår 7), så der nu er to markører for vilkår vedrørende dom til behandling. Der findes AVRA7
’Start/ Dom til behandling på psykiatrisk afdeling under tilsyn’ og AVRA8 ’Start/Dom til ambulant psykiatrisk behandling med bestemmelse om indlæggelse’. Hvilken forløbsmarkør, der skal registreres,
afhænger af patientens konkrete dom. Forløbsmarkøren afhænger af dommens ordlyd.
Se nærmere i Bilag 4 for en komplet vejledning vedr. markørregistrering af retslige patienter og FAQ.
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Tabel 3.17: Markører vedr. retslige vilkår og tvang i Region Nordjylland

Markører til start af vilkår og tvang
Kode
Tekst

AVRA1
AVRA2
AVRA3
AVRA4
AVRA5
AVRA6
AVRA7
AVRA8
AVRA9
AVRAA
AVRAC
AVRAD
AVRAE
AVRAW
AVRK1
AVRK2
AVTA1
AVTA2
AVTA3

Start/ Surrogatanbringelse, rpl §765, stk.2, nr.4
Start/ Anbringelse af helbredsmæssig grund, rpl §770,stk.2(2)*
Start/ Anticiperet afsoning, rpl §777
Start/ Mentalundersøgelse, ambulant, rpl §809, stk.1
Start/ Mentalundersøgelse, indlagt, rpl §809, stk.2
Start/ Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling
Start/ Dom til behandling på psykiatrisk afdeling under tilsyn
Start/Dom til ambulant psykiatrisk behandling med bestemmelse
om indlæggelse*
Start/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling
Start/ Psykiatrisk behandling i medfør af vilkår
Start/ Farlighedsdekret
Start/ Strafafsoner, straffuldbyrdelseslov §78*
Start/ Udlændingelov §50a*
Start/ Andet retsligt vilkår
Start/ Barn indlagt i henhold til Lov om Social Service
Start/ Barn til ambulant undersøgelse i henhold til Lov om Social
Service
Start/ tvangsindlagt, røde papirer
Start/ tvangsindlagt, gule papirer
Start/ tvangstilbageholdelse

Svarer
til startvilkår i
LPR2
Vilkår B
Vilkår C
Vilkår N
Vilkår 9
Vilkår 8
Vilkår 7
Vilkår
M/ 7
Vilkår M
Vilkår L
Vilkår D

Vilkår E/
R
Vilkår 6
Vilkår P
Vilkår 2
Vilkår 3
Vilkår 5

Markører til afslutning af vilkår og tvang
Kode
Tekst

AVRB1
AVRB2
AVRB3
AVRB4
AVRB5
AVRB6
AVRB7
AVRB8
AVRB9
AVRBA
AVRBC
AVRBD
AVRBE
AVRBW
AVRL1
AVRL2
AVTB1
AVTB2
AVTB3

Slut/ Surrogatanbringelse, rpl §765, stk.2, nr.4
Slut/ Anbringelse af helbredsmæssig grund, rpl §770,stk.2(2)*
Slut/ Anticiperet afsoning, rpl §777
Slut/ Mentalundersøgelse, ambulant, rpl §809, stk.1
Slut/ Mentalundersøgelse, indlagt, rpl §809, stk.2
Slut/ Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling
Slut/ Dom til behandling på psykiatrisk afdeling under tilsyn
Slut/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling med bestemmelse
om indlæggelse*
Slut/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling
Slut/ Psykiatrisk behandling i medfør af vilkår
Slut/ Farlighedsdekret
Slut/ Strafafsoner, straffuldbyrdelseslov §78*
Slut/ Udlændingelov §50a*
Slut/ Andet retsligt vilkår
Slut/ Barn indlagt i henhold til Lov om Social Service
Slut/ Barn til ambulant undersøgelse i henhold til Lov om Social
Service
Slut/ tvangsindlagt, røde papirer
Slut/ tvangsindlagt, gule papirer
Slut/ tvangstilbageholdelse

Listen indeholder ikke alle officielle markører. Markører, som ikke anvendes i Region Nordjylland, fremgår ikke på listen.
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Flere samtidige vilkår på samme indlæggelse/indskrivning
Hvis der er flere samtidige vilkår for en patient på samme indlæggelse/ indskrivning, skal der registreres flere markører på ca. samme tidspunkt. Det primære vilkår registreres først og det sekundære
vilkår registreres bagefter. Der skal være tidsmæssig forskel på markørerne, minimum 1 minut, men
det anbefales at registrere med 5 minutters forskel, således eventuelle andre relevante markører kan
registreres indimellem.

Samme vilkår på flere indlæggelser/indskrivninger
Vilkår kan starte på én indlæggelse/indskrivning og fortsætte på næste indlæggelse/indskrivning.
Når vilkåret fortsætter på næste indskrivning, skal der ikke registreres slutmarkør på første indskrivning, men der skal registreres en startmarkør på næste indskrivning. Startmarkøren på den næste
indskrivning angiver, at vilkåret fortsætter.
Eksempel 3.30: Patient med samme vilkår på flere indskrivninger
Patient, som er indlagt på røde papirer (vilkår 2), overflyttes til en anden (over)afdeling. Indlæggelsen lukkes på den første afdeling uden slutmarkør for tvang. Der oprettes ny indlæggelse på den nye afdeling med ’fornyede’ vilkår.

AFV01A8

AVTA1

AFV01A8

AVTA1

AVTB1

Henvist til

start/tvangsindlagt,

Henvist til

start/tvangsindlagt,

slut/tvangsindlagt,

andet

røde papirer

andet

røde papirer

røde papirer

Bemærk; at i dette tilfælde kan vilkåret ændre sig:
• Hvis patienten samtykker til overflytningen, registreres ny markør for start af røde papirer (tidligere startvilkår 2).
• Hvis patienten ikke samtykker til overflytningen, registreres ny markør for start af tvangstilbageholdelse (tidligere startvilkår 5).

Side 53 af 96

Regionale markører
Nogle markører er kun gældende i Region Nordjylland. Markørerne bliver ikke indberettet til LPR.
Markørerne bruges bl.a. til forskellige opfølgninger og i forbindelse med monitorering af ventetid.
De regionale markører viser status på håndtering af henvisninger. De er på den måde med til at
danne et komplet overblik over eks. et udredningsforløb, hvor henvisningen venter af årsager, som de
officielle markører ikke forklarer.
Fælles for de regionale markører er, at de starter med AFZ. Registrering af markørerne er i høj grad
automatiseret. De sættes pba. andre registreringer og ’handlinger’ i PAS og Elektronisk Visitation.
Tabel 3.18: Regionale markører

Kode
AFZ01A1

Tekst
Henvisning
ikke visiteret

Beskrivelse
Alle modtagne sygehushenvisninger (undtaget røntgenhenvisninger,
henvisninger til nuklearmedicin og akutte henvisninger) får automatisk
påsat markøren ved modtagelse.
Markøren skal overskrives af den første officielle markør, for at indikere at henvisningen ikke længere venter på visitering.
Markøren overskrives automatisk af markør(er) fra Elektronisk Visitering.
Hvis henvisningen ikke håndteres i Elektronisk Visitering, skal markøren manuelt overskrives med først officielle markør i MAR.

AFZ01A2

Intern
henvisning

Alle interne henvisninger får automatisk påsat markøren ved modtagelse (udover AFZ01A1).
Den overskrives af markør(er) fra Elektronisk Visitering i forbindelse
med evt. visitering til rettighed.
Den slettes også, hvis den interne henvisning anvendes til en indskrivning, og henvisningen ikke er håndteret i Elektronisk Visitering.

AFZ01A3*

Henvisning
omvisiteret

Markøren svarer til tidligere ventestatus VOM.
Den sættes automatisk via status ’Omvisiteret (RN)’ og ’Omvisiteret
(Eksternt)’ i Elektronisk Visitering.
Ved ’Omvisitering (RN)’, hvor der åbnes en ny henvisning, sættes
markøren også på den nye henvisning.
OBS: Omvisitering ud af regionen skal som før LPR3 foretages i HVF.
Der sættes udelukkende status i Elektronisk Visitering.
Der findes en regional markør specifikt til omvisiterende afdeling
(AFZ01A3A Henvisning omvisiteret til anden enhed) og til modtagende afdeling (AFZ01A3B Henvisning omvisiteret fra anden enhed).
Bemærk; det er ikke obligatorisk at registrere markørerne manuelt,
hvis der ikke anvendes elektronisk visitering.

AFZ01A4

Henvisning
venter på
Assistance

Markøren svarer til tidligere ventestatus VAS.
Den sættes automatisk via status Afventer’ og ’Ventende på assistance’ i Elektronisk Visitering.
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AFZ01A5

Henvisning
venter pga.
manglende
oplysninger

Markøren svarer til tidligere ventestatus VMO.
Den sættes via automatisk status ’Afventer’ og ’Ventende pga. manglende oplysninger’ i Elektronisk Visitering.

AFZ01A6

Til omvisitering

AFZ01A9

Henvisning
Annulleret

Markøren kan registreres som en regional startmarkør, hvis henvisningen skal omvisiteres til en anden afdeling, og modtagende afdeling
skal registrere en patientrettighed. Hvis der allerede er registreret en
officiel patientrettighed, så kan man overskrive den officielle startmarkør med denne regionale markør
Den sættes automatisk ved status annulleret fra Elektronisk visitering
eller AU/AX HVF i PAS.
Markøren anvendes som eneste markør, når en henvisning er sendt
som en korrespondance fra egen læge, ved en fejl eller når en henvisning returneres til egen læge og patienten ikke skal indkaldes.
Markøren kan anvendes på en henvisning sammen med officielle
markører, såfremt patienten har ønsket at stoppe udredning/ behandling, eller hvis indskrivningen er blevet slettet (med brug af AFL) ved
aflysning/ udeblivelse.
Bemærk; den regionale markører erstatter ikke markør for afbrydelse
af venteforløb.
Bemærk; Markøren skal erstatte den officielle startmarkør, hvis
denne er sat ved en fejl.

AFZ01D

XPLAN

Markøren registreres, hvis patientens har ventet mere end 30 dage og
ikke inden for 30 dage har fået en plan. Herved fjernes patienten fra
fejlliste vedr. udredningsretten.

AFZ01E

Ventetid til
behandling
fortsætter på
anden henvisning

Markøren anvendes ved intern henvisning til (fortsat ventetid på) behandling til at indikere, at ventetid til behandling fortsætter på næste
henvisning/ indskrivning.
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4

Kontakter

Alle kontakter (indlæggelser og besøg) med klinisk sigte, mellem patient og sundhedsfaglige personer, skal indberettes til LPR.
Med LPR3 indføres ”det sande kontaktbegreb” på ambulante: Det er de enkelte besøg
eller assistancer, som indberettes som kontakter. Den ambulante indskrivning vil blive
indberettet som et forløbselement.
En kontakt kan foregå mellem en stedfortræder for patienten og den sundhedsfaglige
person.
Som noget nyt i LPR3 skal der også indberettes besøg mv. udført af andre sundhedsprofessionelle, hvis de sundhedsprofessionelle udfører ydelser med klinisk sigte, der er uddelegeret af en sundhedsfaglig person.

Med stedfortræder
menes værge eller
forældre.
Ved udebesøg i Psykiatrien kan stedfortræder også omfatte
behandler eller lign.
på dagcenter, værested, kriminalforsorgen, rådgivningscenter mm.

Besøgsart 8* ”besøg
med ikke besøgsbe-

Kontakttyper
I LPR3 skelnes ikke mellem ambulante besøg, indlæggelser og assistancer, selvom de
registreres sådan i PAS. I stedet skelnes imellem fem nye kontakttyper. Se tabellen nedenfor.

rettiget personale” er
blevet irrelevant og
kan ikke længere
bruges.

En indlæggelse og akut-ambulant vil automatisk blive indberettet med kontakttype ’fysisk fremmøde’.
Ved ambulante bliver kontakttypen indberettet på baggrund af den registrerede besøgsart. Se desuden tabel 4.1: kontakttyper og registrering i PAS.
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Tabel 4.1: Kontakttyper og registrering i PAS

Kode

Tekst

Forklaring

ALCA00

Fysisk fremmøde

Alle patientens fremmøder på hospitalet.

ALCA01

Udekontakt

Hjemmebesøg, herunder hjemmefødsler, og udebesøg på fx dagcentre, væresteder, kriminalforsorgen, rådgivningscentre mm.

ALCA03

Virtuel kontakt

Telefonkonsultation og videokonsultation med patient eller stedfortræder for patient – læs nærmere nedenfor).
Obligatoriske procedurer:

Indberettes pba.
registrering i PAS
Indlæggelse
Akut-ambulant
Besøgsart 1*, 2*, 3*, 4*.
Besøgsart 1*, 2*, 3*, 4* +
AAF6/ AAF7.
Besøgsart 5*.

• BVAA33A: Telefonkonsultation, eller
• BVAA33D: Videokonsultation
Herudover kan der frivilligt registreres andre koder, f.eks. BVAW42:Telefonsamtale med pårørende, såfremt pårørende er stedfortræder for patienten.
Særligt for psykiatrien: Eneste gyldige, frivillige kode på en virtuel kontakt udover BVAA33A/ D
er: BVAW1 Kontakt med anden myndighed.
Obs! Andre samtaler med hjemmepleje/ plejehjem/ skole/egen læge o.l. registreres med artskode 90 (procedure uden patientkontakt).
ALCA10

Død

Indbragte døde eller døde på hospital med ydelser efter død (respiratorbehandling samt udtagning af væv eller organ til transplantation).
Dødfødte børn.

Kræver ny indskrivning.
Se nærmere i afsnittet ’kontakttype død’
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ALCA99L

Procedure
uden patientkontakt

Skriftlig kommunikation med patient

Besøgsart 6*

Procedurer:
• BVAA33B: E-mail konsultation, eller
• BVAC1: Brevsvar til patient, eller
• BVAC10: Brevsvar vedrørende konkret undersøgelse
Patientrettede ydelser uden samtidig patientkontakt fx MDT konference og pårørendesamtale.

Besøgsart 9*

Gælder også samtaler med eksempelvis kommune/ hjemmepleje/ plejehjem/ skole/ egen læge og
pårørende, så vidt disse ikke er stedfortrædere for patienten i en egentlig konsultation.
Eksempler:
• BVAW30: Telefonsamtale med praktiserende læge
• BVAW32: Telefonsamtale med andre myndigheder
• BVAW32B: Telefonsamtale med hjemmepleje
• BVAW42:Telefonsamtale med pårørende
Bemærk, samtaler ”ansigt til ansigt” uden patientens tilstedeværelse, og hvor den deltagende part
ikke er stedfortræder for patienten (men deltager ”i eget sted”), skal også registreres med besøgsart 90.
Eksempel:
• BVAA5: Samtale med pårørende
Telemedicinske ydelser til patient.
Eksempler:
• Plejenetkonsultationer
• Telecare Nord
• AmbuFlex

Besøgsart 6* - hvis patienten
kontaktes via brev/ chat/ ebesked eller lignende. (OBS
hvis patienten ringes op, registreres i stedet en virtuel
kontakt).
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Kun hvis en telemedicinsk ydelse medfører et notat, er det obligatorisk at registrere ydelsen i PAS.

Besøgsart 9* - hvis ingen
kontakt til patient.

En telemedicinsk ydelse registreres med relevante procedurekoder. Der kan frivilligt registreres
tillægskoden ZPP00900 telemedicinsk ydelse. Denne tillægskode kan anvendes hvis afdelingen
ønsker at lave lokal statistik.
I forbindelse med telemedicinske ydelser er det særlig vigtigt at overveje om en af følgende procedurekoder kan anvendes. Bemærk dog, at kun de relevante procedurekoder skal registres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BBHF02: Insulinpumpebehandling
BBHF3: Behandling med binyrebarkhormon
BFCA53: Aflæsning af Loop Recorder
BOKB0: Vejledning vedrørende patientreguleret AK behandling
BVAC1: Brevsvar til patient
BVAC10: Brevsvar vedrørende konkret undersøgelse
BVDY0: Vejledning, instruktion, undervisning og rådgivning af pt.
BVDY00: Vejledning af patient
BVDY01: Instruktion af patient i konkret fremgangsmåde
BVDY02: Oplæring af patient i manuel færdighed
BVDY03: Oplæring af patient i mestring af egen situation
BVDY04: Undervisning af patient i nødvendig viden
BVDY05: Rådgivning af patient om muligheder
BVDY06: Vejl. i forb.m. planlagt undersøgelses- og behandlingsforløb
BVAA33B: E-mail konsultation
BVAA33X: Anden elektronisk konsultation
UWW31: Vurdering / evaluering af fremmed billedmateriale
ZZ0150CD: Optagelse af anamnese vedrørende åndenød (MRC skala)
ZZ0151: Klinisk kontrol
ZZ2688: Monitorering af CTG og elektrokardiogram (STAN)
ZZ3130: INR måling i hjemmet, udført af patienten
ZZ3912: Kontrol af CPAP-behandling
ZZ4020: EKG-monitorering ad modum Holter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZZ4022: Kontinuerlig trådløs EKG monitorering
ZZ4030: Anvendelse af kardiel eventrecorder
ZZ4050: Pacemakerkontrol
ZZ4050A: Pacemakerkontrol - 1 kammer system
ZZ4050B: Pacemakerkontrol - 2 kammer system
ZZ4050C: Pacemakerkontrol - biventrikulært system
ZZ4050D: Pacemakerkontrol - takykardibrydende pacemaker
ZZ4050E: Pacemakerkontrol - problemevaluering
ZZ4051: ICD kontrol (Implanterbar Cardiover-Defibrillator)
ZZ4051A: ICD kontrol - 1 kammer system
ZZ4051B: ICD kontrol - 2 kammer system
ZZ4051C: ICD kontrol - biventrikulært system
ZZ4051E: ICD kontrol - problemevaluering
ZZ4052: Loop recorder kontrol
ZZ4052A: Loop recorder kontrol - problemevaluering
ZZ4130: Lungefunktionsundersøgelse, spirometri
ZZ4130A: Lungefunktionsundersøgelse, FEV1
ZZ4130B: Lungefunktionsundersøgelse, FEV2
ZZ4130C: Lungefunktionsundersøgelse, FEV3
ZZ4130D: Lungefunktionsundersøgelse, FVC
ZZ4136: Trykmåling af CPAP
ZZ4139: Måling af FEV (procent af forventet FEV1)
ZZ4143: Forceret oscillation teknik (FOT)
ZZ4144: Impuls-oscillometri (IOS)
ZZ9010: Medikamentel behandling, kontrol af
ZZV000: Vurdering af prøvesvar
ZZV020A: CPAP Compliance aflæst på CPAP-apparatur
ZZV020B: Apnø-hypopnø indeks (AHI)
ZZV020C: Oxygen desaturations indeks (ODI)
ZZV020D: Epworth Sleepiness Scale (ESS)

Hvis andet ciffer i besøgsarten er *1, *2, *4 eller *5, indberettes der ikke en kontakt til LPR.
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Særligt om virtuelle kontakter og procedure uden patientkontakt
I forbindelse med overgangen til LPR3, fik besøgsart 50 ny funktion som værende en virtuel kontakt.
En virtuel kontakt er i den nationale indberetningsvejledning defineret som:
"Patientkontakt der udføres ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi uden fysisk
fremmøde".
Det kan oversættes til, at en virtuel kontakt er en telefon- eller videosamtale mellem kliniker og patienten (eller patientens stedfortræder) og samtalen/ kontakten har klinisk/ lægefagligt indhold.
Bemærk; udredning kan starte og udredningsret/ behandlingsret kan indfries på en virtuel kontakt. I
så fald skal der registreres forløbsmarkører. Dette sker automatisk ved brug af artskode 59.

Klinisk/ lægefagligt indhold
En samtale har klinisk/ lægefagligt indhold, når der er fokus på patientens forløb ved hospitalet, hvad
end det drejer sig om udredning/ diagnostik, behandling eller kontrol/ opfølgning.
Der skal altid udarbejdes et journalnotat, der dokumenterer samtalens kliniske/ lægefaglige indhold i
enten PAS eller EPJ. Selv en kort samtale med klinisk/ lægefagligt indhold kan dokumenteres som
en virtuel kontakt.
Det er underordnet, hvem der foretager samtalen (læge, plejepersonale, socialrådgiver mv.)

Stedfortræder
Når en pårørende/ familiemedlem, sygeplejerske på plejehjem/ bosted eller lignende taler på vegne
af patienten er denne patientens stedfortræder. Når man optimalt set gerne ville tale med patienten, men det ikke er muligt grundet patientens tilstand.

Det kan være svært at vurdere, hvorvidt en virtuel kontakt har klinisk/ lægefagligt indhold. Det kan
også være svært at vurdere, hvorvidt eksempelvis pårørende er stedfortræder for patient. Det er vigtigt, at samtalens indhold er tilstrækkeligt dokumenteres i journalnotat.
Hvis ikke der er klinisk/ lægefagligt indhold i en telefon/ videosamtale, men man alligevel ønsker at
registrere samtalen, skal der i stedet registreres en procedure uden patientkontakt.
Eksempler:
• Samtale med anden behandler med henblik på second opinion.
• Samtale med administrativt indhold (aftale/ aflyse/ flytte tid, klager)
o Aflysning/ flytning af tid skal dokumenteres med ZPP-koder og vil således fremgå
heraf.
• Pårørendesamtale med fokus på pårørendes egen tilstand/ oplevelser ift. patientens forløb
• Afstemning af FMK/receptfornyelse
• Udlevering af medicin efter konsultation (af sekretær, sygeplejerske/ skranke)
• Korrespondancenotater til egen læge
• Email/ brev korrespondance med patient
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Der er lavet en FAQ med eksempler på samtaler, der er vurderet til at være hhv. virtuelle kontakter og
procedure uden patientkontakt.
Læs nærmere i Bilag 5 FAQ: eksempler på virtuelle kontakter og procedure uden patientkontakt.

Kontakttype ved assistance til ambulant indskrivning
Ved registrering af en assistanceprocedurekontakt (APK) i PAS, til en ambulant indskrivning, skal der
angives kontakttype i nyt felt hertil. Feltet er for-udfyldt med ALCA00 ’fysisk fremmøde’.

(Ved assistance til en indlæggelse eller akut-ambulant er feltet ikke relevant, da indlæggelsen eller
den akutambulante i sig selv er fremmøder)
’ALCA00’ (fysisk fremmøde) er den rette kontakttype, når der har været en direkte kontakt med patienten, uanset om det er på et besøg i procedureafsnittet eller på andet afsnit.
Hvis patienten ikke er tilstede ifm. assistancen, fx ved konference eller ophængning, skal kontakttypen ændres til ALCA99L. Herved indberettes assistancen som procedure uden patientkontakt.

Hvis patienten er tilstede via telefon eller video ifm. assistancen, fx ved aflæsning af prøvesvar,
skal koden ændres til ALCA03. Herved indberettes assistancen som en virtuel kontakt.

Besøgsarter kan stadig ikke anvendes på assistancer.

Bemærk: Det er med LPR3 muligt, at et speciale yder en assistance til et andet speciale, og registrerer denne som en assistance, og samtidigt indberetter fremmødet/besøget. Tidligere blev der ikke
indberettet besøg, alene ved registrering af assistancen.
At der nu kan indberettes et fremmøde med en assistance, åbner mulighed for at forenkle registreringspraksis.
Et hvert speciale som, blandt deres opgaver, yder diagnostiske undersøgelser til andre afdelinger;
dvs. ”blot” leverer en ydelse, til en anden afdeling (som har det reelle udrednings/behandlingsansvar), kan forenkle registreringen ved at registrere ydelsen som en assistance. Det betyder, at der
ikke skal registreres en ambulant indskrivning, som skal diagnoseregistreres, afsluttes, færdigregistreres m.v. Der skal heller ikke forløbsregistreres eller registreres forløbsmarkør.

Kontakttype død
Kontakttype ’død’ bruges til at indberette ydelser efter død til indbragte døde og døde på hospitalet,
og til at indberette kontakter med dødfødte børn.
Det er obligatorisk at indberette kontakter med dødfødte børn.
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Det er obligatorisk at indberette følgende ydelser efter død:
•
•

Respiratorbehandling (koder under BGDA0)
Udtagning af organer og væv til transplantation (relevante KY-koder)

Andre ydelser, fx samtale med pårørende, kan knyttes til ’døde-kontakten’. Det er dog ikke obligatorisk at indberette andre ydelser end de listede ovenfor.
Når der skal indberettes ydelser efter patientens død, på en patient som allerede var indskrevet eller er
død under indlæggelse, skal denne foregående levende kontakt afsluttes.
Kontakttype død registreres i PAS ved at oprette en (ny) ambulant indskrivning på eget ambulatorium med følgende oplysninger:
Tabel 4.2: Oprettelse af dødekontakt via AM,INS

Henvisningsmåde
Stamafdeling
Forløbslabel
Forløbsmarkør
Aktionsdiagnose

Procedurer til afdøde
(kun de relevante)
Øvrige procedurer
(kun de relevante)
Afslutningsmåde

0: Ingen henvisning (henvisende afdeling = 999444)
Eget ambulatorium
• Indbragt død: Nyt forløb med forløbslabel ’Død’
• Død på hospitalet: Patientens eksisterende forløb (før dødstidspunktet)
• AFV01A9: Akut patient
• DR991: Hjernedød i henhold til sundhedsloven § 176
• DR992: Hjertedød i henhold til sundhedsloven § 176
• DP950: Dødfødt barn
• Respiratorbehandling (koder under BGDA0)
• Udtagning af organer og væv til transplantation (relevante KY-koder)
Registreres med besøgsart 20
• Samtale med pårørende (BVAA5/ BVAW42
Registreres med besøgsart 90
DØ: Død.

PAS genererer herefter alle nødvendige oplysninger ifm. indberetning af dødekontakten til LPR.
Bemærk; at det ikke er nødvendigt at skifte aktionsdiagnose ved eventuel ændring fra hjernedød til
hjertedød.
Bemærk; at der skal registreres et besøg på en dødekontakt (ligesom på alm. kontakter). Er der ikke
udført procedurer ifm. dødekontakten, kan der registreres et ’tomt’ besøg/ procedurebillede med artskode 90.

Kontakter med aflyste procedurer
Hvis en patient fremmøder til et besøg/ kontakt, men kun en del af de planlagte procedurer gennemføres, registreres besøget på følgende måde:
•
•
•

Besøget stedfindes (*5 ændres til *0)
De procedurer, som er gennemført, registreres i procedurebilledet
De aflyste procedurer registreres som tillægskode til relevant aflysningskode (ZPP*)
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Kontaktvarighed
Det er nyt i LPR3, at der skal registreres kontaktvarighed for ambulante besøg. Kontakter skal indberettes med både start- og sluttidspunkt.
Tidligere har man udelukkende indberettet proceduretidspunkt, og en besøgsdato.
Med LPR3 skal det reelle starttidspunkt (mødetid) og sluttidspunkt for kontakten indberettes.
Kontaktslut er tidspunktet; når det klinisk personale siger farvel til patienten.
Tabel 4.3: Start- og sluttidspunkter for kontakter

Kontakt
Indlæggelse
Akutambulant indskrivning
Ambulant besøg

Starttidspunkt
Indlæggelsestidspunkt
Indskrivningstidspunkt
Mødetidspunkt

Sluttidspunkt
Udskrivningstidspunkt
Udskrivningstidspunkt
Kontaktslut

Ambulante besøg
Mødetidspunktet fremgår i Bookplan. Mødetidspunktet overføres automatisk til procedurebilledet
(PRO).
Kontaktslut skal registreres, hvis kontaktslut er senere end procedureslut (mindst 1/2 time senere).
Dvs. hvis patienten observeres af klinisk personale (læge, behandler, plejepersonale) efter endt procedure.
Eksempler hvor kontaktslut skal registreres:
•
•

Patienter der i henhold til kliniske retningslinjer skal observeres efter udført procedure, herunder patienter i ambulant dagbehandling.
Patienter der bliver observeret af personalet, f.eks. i venteværelset, og hvor det planlagte ophold derfor forlænges, indtil patienten kan gå hjem.

Eksempler hvor kontaktslut ikke skal registreres:
•
•
•

Patienter der forlader hospitalet umiddelbart efter endt procedure
Patienter der venter på transport, uden opsyn fra personalet.
Patienter der bliver bedt om at sidde lidt før de går, men som selv kan vælge hvornår de går,
og ikke er under opsyn fra personalet.

Hvis ikke der registreres kontaktslut, indberettes procedureslut som både procedureslut og kontaktslut til LPR.
Registrering af kontaktslut i PAS
Hvis patienten opholder sig på stamafsnittet efter endt procedure, foretages en manuel registrering af
kontaktslut i procedurebilledet (PRO). På PRO indføres nye felter til registrering af kontaktslut.
Bemærk at der for at gøre plads til de nye felter på PRO er fjernet felter til registrering af: infektion,
antibiotika og renhed (intet krav til registrering eller indberetning).
Eksempel 4.1: Registrering af kontaktstart og kontaktslut
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Patienten er mødt til dagkirurgisk behandling kl. 8 om morgenen. Proceduren startes og sluttes i Bookplan (10.05 til 10.35) og
patienten opholder sig derefter i afsnittet frem til kl. 16.30.

Oplysning om kontaktsluttidspunkt skal videregives fra klinisk personale til sekretær. Afdelinger der
anvender Cetrea til klinisk logistik kan anvende dette system til videregivelse af oplysninger. Bemærk
at Cetrea i udgangspunktet kun gemmer oplysninger i tre dage efter udført procedure/ ophold). Dette
kan dog ændres via kontakt til IT.
Alternativt kan kontaktsluttidspunkt noteres i notat i EPJ eller PAS, eller der kan anvendes papirsystem til at videregive oplysninger. Bemærkningsfelt i Bookplan skønnes også at kunne anvendes i
nogle afdelinger.
Hvis patienten opholder sig på et andet afsnit end stamafsnittet, f.eks. DASY på Aalborg Universitetshospital, registrerer opholdsafsnittet en assistance i APK til stamafsnittet i det tidsrum, hvor patienten
opholder sig på afsnittet. Der skal registreres afsnitskode (8. ciffer), start- og sluttidspunkt. Der kan
desuden registreres relevant procedurekode for ophold enten ZX-procedure (pro/post-ophold på opvågningsafdelingen) eller BXAW –procedure (ophold på afdeling uden specifikation).

Ophold på patienthotel (Aalborg Universitetshospital)
Klinisk begrundet ophold på patienthotel skal indberettes til LPR.
Alle registreringer varetages af patienthotellet, se evt. særskilt vejledning her.
Stamafdelinger med patienter, som opholder sig på patienthotellet, skal dog være opmærksomme på følgende.
Indlagte patienter med stamafdeling skal fortsat adresseflyttes fra stamafdelingen til patienthotellet (80017811).

Før LPR3 blev ophold på patienthotellet kun indberettet til
LPR, hvis patienten
var indlagt på en
stamafdeling og
adresseflyttet til patienthotellet.

For ambulante patienter og patienter som ikke længere er indlagt på stamafdelingen registreres
en indlæggelse på patienthotellet.

Diagnoser og kontakter
Ved overgangen til LPR3, skete der den ændring, at hver kontakt i en ambulant indskrivning indberettes til LPR med en diagnose. Dette betyder i praksis, at hvis der er ændringer i patientens diagnose
på en ambulant indskrivning skal diagnosen ændres i diagnosehistorikken.
Diagnosehistorik
Diagnosehistorikken betyder, at det ikke er nødvendigt at skifte indskrivning, hvis patienten får opkvalificeret diagnosen, eller hvis patienten går fra en sygdomsspecifik diagnose til en kontroldiagnose.
Her ændres diagnosen i det nye diagnosebillede med dato for, hvornår diagnosen skal ændres. Det
gælder kun, når der ændres diagnose inden for samme sygdomsforløb. Man kan eksempelvis
ikke registrere kræft i prostata og nyresten i samme indskrivning, da det er to af hinanden uafhængige
sygdomsforløb på hver sin forløbslabel – det kan ikke registreres i samme indskrivning.
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Diagnosehistorikken gør, at man hele tiden kan opkvalificere diagnosen i forhold til, hvor patienten er i
sit sygdomsforløb – fx udredning under en obs. diagnose, behandling under en konkret sygdomsspecifik diagnose og kontrol under en kontroldiagnose i samme indskrivning, hvis det hele foregår i
samme ambulatorium.
Anvendelsen af diagnosehistorik i PAS
Første gang diagnosebilledet tilgås er diagnosedatoen = indskrivningsdato:

Når der er oprettet et diagnosebillede, vil der blive vist en oversigt over diagnoseregistreringer på indskrivningen, når DIA-billedet åbnes (se nedenstående). Hvis der ønskes at lave en ny diagnoseregistrering, trykkes der F1 og et tomt diagnosebillede vises.

Hvis der trykkes F6, vises yderligere 2 linjer fra diagnosebilledet på den givne dato. Dermed kan Bdiagnose og/eller tillægskoder vises:
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Der er lavet en kopi-funktion, således at en diagnoseregistrering kan kopieres til en ny diagnosedato.
Dette kan være anvendeligt, hvis der kun skal ændres et fåtal af koder, mens de resterende koder
stadig er relevante. Cancerskemaet kopieres med i denne funktion.
Kopifunktionen kaldes med F9 på diagnosebilledet. I popup-billede, som fremkommer ved kald med
F9, angives ny diagnosedato, som koderne skal kopieres til:

For yderligere information kan vejledningen til diagnosehistorik tilgås på følgende link: Link til Diagnosehistorik
Diagnosehistorikken er ikke gældende for indlagte patienter eller akut ambulante patienter. Hvis
patienten behandles på en indlæggelse, skal indlæggelsen registreres med de diagnoser, som der
aktioneres på.
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5

Øvrige nye registreringer og mapninger

I forbindelse med LPR3 er der indført en række forskellige øvrige nye registreringskrav, som ikke relaterer sig til registrering af forløb, forløbsmarkører eller kontakter. De nye registreringskrav beskrives
i dette kapitel.
En del af kravene håndteres ved at indberette oplysninger til LPR, som allerede registreres i PAS i
dag, men dog på en ny måde. Indberetningskravene håndteres ved at foretage en mapning mellem
eksisterende registreringer og LPR3-krav, når data indberettes til LPR.
Der er flere registreringer i PAS, som også før LPR3 blev mappet til en anden værdi ifm. indberetningen til LPR. F.eks. registrering af TUL. Tilgangen er valgt for at gøre overgangen til LPR3 nemmere
og de nye krav færre.
Læs mere i afsnittet om LPR3-mapninger.

Nye registreringer
Betalingsoplysninger
Som noget nyt i LPR3 skal betalingsoplysninger indberettes direkte til LPR3. Betalingsoplysninger omfatter koder for betaler, betalingsaftale og specialiseringsniveau. Oplysningerne skal indberettes for alle patientkontakter.
I Region Nordjylland registreres betalingsoplysninger enten automatisk, på baggrund af
eks. CPR-oplysninger og enkelte andre registreringer i PAS, eller de registreres af Regnskabsservice (i Regionshuset).

Se Indberetningsvejledningen for detaljer
om betalingsoplysninger.

Sammen med de nye registreringer og indberetninger af betalingsoplysninger har det på to områder
været muligt at lette arbejdsgangene, når patientens betalingsoplysninger skal ændres.
Når patient skifter bopæl til anden region
Det er ikke længere nødvendig at afslutte en kontakt ved skift af bopælsadresse til en anden region.
Ved opdatering af adresse via CPR, bliver Regnskabsservice adviseret og foretager de nødvendige
ændringer for at sikre korrekt afregning.
Når specialiseringsniveauet skifter i løbet af indskrivningen
Det er fortsat obligatorisk af hensyn til afregning at registrere specialiseringsniveau for patienter fra
andre regioner.
Det er dog ikke længere nødvendig at afslutte en kontakt ved skift af specialiseringsniveau. Hvis man
ønsker at fortsætte med samme indskrivning, kontaktes Regnskabsservice i Regionshuset, som foretager de nødvendige ændringer for at sikre korrekt afregning.
Særligt for Psykiatrien: Registreringen er obligatorisk for alle patienter af hensyn til monitorering af
specialiseringsniveauerne i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det er desuden krav, at der fortsat skiftes indskrivning ved skift af specialiseringsniveau i Psykiatrien.
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Frit valg på henvisningen
I LPR3 er det obligatorisk at indberette oplysninger om ’frit valg’ sammen med henvisningsoplysningerne.
Der kan indberettes følgende værdier:
ALDB00
ALDB01
ALDB02
ALDB03

Fritvalg ikke relevant
Frit sygehusvalg
Udvidet frit sygehusvalg
Offentligt udbud/ samarbejdsaftale

Alle modtagne og autooprettede henvisninger i PAS er automatisk udfyldt med ALDB00 ’Fritvalg ikke
relevant’. Med mindre der er modtaget en anden kode ifm. henvisning fra andet offentligt sygehus eller privathospital.

Når henvisninger omvisiteres eksternt eller når der sendes en ekstern henvisning til et hospital mv.
uden for regionen (HE,GML eller HE,EXT), skal fritvalgsfeltet på EXT udfyldes.
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Koden afhænger af den indtastede afslutningskode. Se tabellen nedenfor.
Tabel 5.1: Sammenhæng mellem afslutningskoder og koder for frit valg

Ved
afslutningskode
Ingen afslutningskode eller HL, UO

Anvendes
fritvalgskode:
ALDB00

Tekst

Forklaring

Fritvalg ikke
relevant

FL, FO.

ALDB01

Frit sygehusvalg

FP, UP, CB*, CD*,
CU*.

ALDB02

Udvidet frit
sygehusvalg

AP, F8, O1, O2,
O3, O4, O5, O6,
O7,O8, M1, P1, S1,
Ø1, Ø3

ALDB03

Offentlig udbud/
samarbejdsaftale

Default værdi
Inkluderer bl.a.:
- Patienter som omvisiteres efter anvisning fra Enheden for Sygehusvalg,
til udredning, offentligt.
- Patienter som er henvist til udredning eller behandling, hvor der ikke
eksisterer et tilbud i Region Nordjylland.
- Patienter som henvises til second
opinion fra sygehusafdeling.
Ved henvisning til offentligt sygehus,
når patienten har benyttet sig af frit
valg til at vælge et andet sygehus.
Inkluderer second opinion efter patientens eget ønske.
Ved henvisning til privat/ forsikringsejet sygehus/ klinik fra offentligt sygehus
Kun private sygehuse/ klinikker. Aftalesygehuse.

*CB, CD og CU benyttes af enheden i forbindelse med omvisitering af patienter så længe patientrettighederne er suspenderet
på grund af følgerne fra Coronavirus.

Bemærk at der på eksterne henvisninger (HE,EXT) også skal udfyldes henvisningsreference.
Der vælges ’eksisterende sygdom’ hvis patienten henvises til udredning, behandling eller kontrol for
samme sygdom, som patienten er tilset for i Region Nordjylland. Ellers vælges ny sygdom.
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Kræftdiagnoseregistrering/anmeldelse af kræft (AZCA*-koder)
På samme tidspunkt som for overgangen til LPR3 har Cancerregisteret indført ny registrering på kræftområdet.

Før overgangen til
LPR3 kunne cancer-

Der er indført et nyt princip for registrering af metastaser og lokalrecidiv. Registrering af
metastaser er obligatorisk, og der valideres for dette i systemet, hvorimod registrering af
lokalrecidiv er frivillig – dette efter en ændring i juni 2020. Det er altid den grundlæggende kræft, altså diagnosekoden for grundsygdommen, der skal anmeldes til Cancerregisteret. Det gælder også ukendt primærkræft, hvis grundsygdommen på det aktuelle
grundlag ikke kan anmeldes.

anmeldelse både
være tilknyttet den
grundlæggende
kræft eller eventuelle
metastaser eller lokalrecidiv.

Dertil skal der ved registrering af en kræftdiagnose (uanset anmeldelsesstatus) angives sygdomsrelevante oplysninger om metastaser og hvis det skønnes relevant også oplysninger om lokalrecidiv,
dette er dog ikke et krav. Disse oplysninger skal være med til at sikre, at den enkelte kræftsygdom
bliver beskrevet bedre i anmeldelsen end tidligere.
Det er derfor obligatorisk i PAS at registrere oplysning om metastaser på alle anmeldelsesstatuskoder med undtagelse af AZCA0.
Tabel 5.2: Oversigt over anmeldelsesstatus

Tillægskode
AZCA0
AZCA1
AZCA3
AZCA4
AZCA9

Anmeldelsesstatus
Anmeldesstatus endnu ikke givet
Ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen
Afdelingen er ikke involveret i primær diagnosticering, behandling eller kontrol af
sygdommen
Sygdommen er tidligere fuldt anmeldt af afdelingen
Onkologisk afdeling skal ikke anmelde, sygdommen tidligere fuldt anmeldt af anden afdeling

Oplysninger om metastaser og lokalrecidiv, som er registreret på tidligere kræftdiagnoseregistreringer
med tilhørende anmeldelsesstatus, kan tilgås fra DIA-billedet. For nærmere beskrivelse af
arbejdsgange ifm. ny kræftregistrering, se Bilag 3.
Indførelsen af princippet omkring obligatorisk registrering af metastaser og frivilig registrerings af lokalrecidiv, betyder samtidig, at de M- og X-specificerede koder for primærkræft udgår. De M-specificerede koder er tidligere blevet anvendt ved metastaseret kræftsygdom med fjernmetastaser, og
de X-specificererede koder ved lokalrecidiv efter recidivfri periode.

Det obstetriske område
På fødselsområdet indføres flere ændringer ifm. LPR3:
•

•
•
•

Principielt indføres, at både moderens og barnets fremmøde på hospitalet registreres på reelt
fremmødetidspunkt eller ved hjemmefødsler, at hjemmefødsels-kontaktstart registreres på
reelt tidspunkt for sundhedspersonalets ankomst i hjemmet.
Med indførsel af dødekontakter i LPR3 indføres også, at dødfødte børn indberettes til LPR.
Med indberetnings af udekontakter i LPR3 indføres ændringer vedrørende regionens ”hjemmefødselssygehuse”.
Parallelt med LPR3 gennemføres en større sanering af obstetriske diagnosekoder
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Om mor og barns fremmøde på sygehus/kontaktstart på udekontakt:
•

•

Moderen skal registreres indlagt på reelt ankomsttidspunkt, også selvom barnet
er født på vej/født inden. Nyt er det altså, at barnets fødsel må registreres før moderens indlæggelsestidspunkt.

Før LPR3 skulle moderens indlæggelse,
ved fødsel på vej, altid tilbagedateres til

Barnets fødselstidspunkt registreres, som før, altid med det reelle tidspunkt for
barnets fødsel. Men nyt er det, at barnet ikke implicit betragtes som indlagt på
fødselstidspunktet.

tidspunktet før barnets fødsel.

I PAS er barnets indlæggelsestidspunkt automatiseret således:
• Hvis barnets fødselstidspunkt er efter moderens kontaktstart:
Barnets kontaktstart = fødselstidspunktet
• Hvis barnets fødselstidspunkt er før moderens kontaktstart:
Barnets kontaktstart = moderens kontaktstart
Læs mere i systemvejledningen om Fødselssystemet om:
• Indlæggelsestidspunkter og tidsstempler
• Registrering af dødfødt barn
• Anvendelse af nyoprettede ”hjemmefødselsafsnit”

OBS: ”Hjemmefødselssygehusene”
8091, 8093 og
760393 lukker.

Uden egentlig sammenhæng til indførslen af LPR3, laves samtidigt større ændringer i
den obstetriske diagnosekodning. Der er tale om en sanering med fjernelse af flere diagnosekoder.
• Læs også i systemvejledningen om ændringer i ”pop-up” i FØ,IDI
• Læs eventuelt publikation fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG):
Ny vejledning til indberetning i LPR3

Raske forsøgspersoner, forskningspatienter og procedurer betalt
af forskningsmidler
Raske forsøgspersoner, der ikke modtager udredning på baggrund af henvisning eller mistanke om
konkret sygdom eller sygdomsbehandling, skal – i modsætning til screening – ikke indberettes til
LPR. Hvis kontaktregistrering (inkl. eventuelle procedurer) foretages i lokalt system, skal disse kontakter frasorteres til indberetningen. Aktionsdiagnosen DZ768D ’Rask forsøgsperson’ kan anvendes
på disse kontakter.
For patienter med igangværende sygdomsforløb og patientkontakter, som i forbindelse med eller i forlængelse af sygdomsbehandling også modtager ekstra patientkontakter og/eller procedurer betalt af
forskningsmidler, skal der i indberetningen foretages en markering af disse kontakter hhv. procedurer
med ’betalt af forskningsmidler’, således at det sikres, at data om disse ekstra ydelser kan frasorteres
i det regionale afregningsdatagrundlag (DRG, kommunal medfinansiering mv).
Kontakter hhv. procedurer markeres med betaler i form af tillægskode:
•
•
•

Kontakt¤: Aktionsdiagnose DZ768D ’Rask forsøgsperson’
Besøget: Procedurekode ZXFORS ’Forsknings-kontakt’
Procedure: Procedurekode(+)ALFA6 ’forskning’
¤) bemærk: Gælder for hele patientkontakten
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LPR3-mapninger
LPR3-indberetning

PAS-registrering (mappes fra)

Referencer mellem forløbselementer

Forløbsregistrering, henvisende instans mm.

SOR-koder (Sundhedsvæsenets Organisationsregister)

SHAK-koder (Sygehus-afdelingsklassifikation)

Landekoder

Kommunekode

Henvisningsmåde (ALDA*)

Henvisningsmåde (eksisterende koder)

Afslutningsmåde (ALAC*)

Afslutningsmåde (eksisterende koder)

Kontakttyper

Besøgsart (ambulante besøg)

Prioritet (ATA*)

Indlæggelsesmåde + type af ambulant indskrivning

Kontaktårsag (ALCC*)

Kontaktårsag (eksisterende koder)

Orlov (ALCF*)

Orlov (eksisterende koder)

Personalekategori (AP*)

Personalekategori (eksisterende koder)

Fødselsindberetninger mor og barn

Eksisterende koder

Læs mere om mapninger i systemvejledningen til LPR3.
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Bilag 1 Alle startmarkører
Startmarkører
Komplet liste over startmarkører med angivelse af, om markøren tæller aktiv ventetid.
SKS-kode

Fuldtekst

AFV01A1
AFV01A1A
AFV01A1B
AFV01A2
AFV01A3
AFV01A4
AFV01A6
AFV01A7
AFV01A8
AFV01A9
AFV01E1
AFV01E1A
AFV01E1B
AFV01E2
AFV01E3

Henvist til udredning
Henvist til udredning, maksimale ventetider
Patient i igangværende udredning
Patient i igangværende pakkeforløb
Henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning
Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning
Henvist i graviditet
Henvist til kontrol
Henvist til andet
Akut patient
Henvist til behandling
Henvist til behandling, maksimale ventetider
Patient i igangværende behandling
Henvist til behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg
Henvist til onkologisk efterbeh., maksimale ventetider

Tæller aktiv
ventetid?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Bilag 2 Markører ved for specialiseret genoptræning og rehabilitering
Registrering af markører for specialiseret genoptræning og rehabilitering
Registrering af koderne for specialiseret genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau flytter
fra PRO til MAR.
Tabel 0.1: Markører vedr. specialiseret genoptræning og rehabilitering

AWG1
AWG5

Specialiseret genoptræning, start.
Rehabilitering på specialiseret niveau, start.

AWX21
AWX22

Specialiseret genoptræning, slut.
Rehabilitering på specialiseret niveau, slut.

I PAS kan der ’springes’ med genvejstast fra PRO til MAR, så registreringen kan udføres i forbindelse
med procedureregistreringen.
I PRO registreres de udførte procedurer som vanligt.
Udover de anvendte genoptræningskoder, eks. BLNA, BLNC mv., registreres også fortsat kode for
udarbejdelse af genoptræningsplan (ZZ0175Y/X) inkl. regionale tillægskoder og procedurekoder
(XGOP*) i PRO. Der registreres også fortsat kode for ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse (ZZ5049) i
PRO.
Bemærk; at XGOP4 og XGOP5 fremover skal registreres som delprocedure (med et D) i stedet
for som tillægskode til start af specialiseret genoptræning AWG1, da denne kode skal registreres i
MAR. XGOP4 og XGOP5 skal, hvis relevant, registreres på samme dato som start af specialiseret
genoptræning AWG1. Registreringen fortsætter i PRO.
Arbejdsgang til registrering af markører for specialiseret genoptræning og rehabilitering
Ved første besøg, når der skal registreres specialiseret genoptræning start/ rehabilitering på specialiseret niveau start, gøres følgende.
I PRO fremgår de bookede/ registrerede genoptræningskoder:
Husk at XGOP4 og XGOP5, hvis relevant, skal registreres som delprocedure i PRO.

Tryk enter så registreringen gemmes.
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Tryk herefter F23 (shift F11) for at gå til MAR.
Bemærk; at der i MAR findes alle registrerede markører på patientens indskrivning. Genoptræning
udføres oftest som assistance for patientens stamafdelingen. I MAR vil findes markører, som stamafdelingen har registreret.
Hvis genoptræningen registreres på ambulant indskrivning i Terapien, vil der være startmarkører og
hændelsesmarkører på MAR registreret af afdelingens sekretærer.
Markør for specialiseret genoptræning/ rehabilitering på specialiseret niveau kan indtastes direkte i
MAR på markør-linjen.

Dato og klokkeslæt skal udfyldes.
Når der trykkes enter, kommer sgh/ afd og markørtekst automatisk på.

Hvis man ikke kan huske markørkoden, kan afdelingens favoritliste fremfindes med ”?”
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Hvis ikke markøren findes på favoritlisten, kan der søges efter markøren.
Først; tryk F10=Vis alle

Anvend page down/up eller søg for at finde markøren.
Der kan søges alfabetisk/systematisk/fritekst. Hvis intet er valgt, søges ”default” systematisk.
Når markøren er fundet, anvend reference nr. for at overføre markøren til MAR.

Dato og klokkeslæt skal også udfyldes, når markøren findes på favoritlisten.
Samme arbejdsgang følges ved det afsluttede besøg, når der skal registreres specialiseret genoptræning slut/ rehabilitering på specialiseret niveau slut.
Slutmarkøren sættes, når den specialiserede genoptræning eller rehabilitering faktisk afsluttes eller
hvis indskrivningen lukkes.
Hvis den specialiserede genoptræning eller rehabilitering strækker sig over flere indskrivninger, skal
der skal registreres en ny startmarkør på næste indskrivning samt slutmarkør, når genoptræningen
eller rehabilitering afsluttes.
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Særligt vedr. ambulante assistancer – det kan være relevant at opdatere ’kontakttype’
Nyt i LPR3 er det, at assistancer bliver indberettet som kontakter, dvs. med fremmøde/ besøg. Ved
registrering af assistance i PAS, skal der angives kontakttype i PRO.
Feltet er for-udfyldt med ALCA00 ’fysisk fremmøde’. Kontakttypen gælder, når der er møde med patienten på hospitalet eller ifm. hjemmebesøg.

Hvis assistancen udføres over telefon eller video, skal kontakttypen ændres til ALCA03 ’ virtuel kontakt’. Dette gøres direkte i PRO.

Hvis patienten ikke er til stede under assistancen, f.eks. ved konference, skal kontakttypen ændres til
ALCA99L ’ procedure uden patientkontakt’.

Kontakttype skal ikke udfyldes for assistancer til stationære patienter eller i selvstændige ambulante
forløb.

Side 78 af 96

Bilag 3 Kræftregistrering
Kræftregistrering – obligatorisk registrering af metastaser og lokalrecidiv
Det er obligatorisk i PAS at registrere oplysning om metastase på alle anmeldelsesstatuskoder med
undtagelse af AZCA0. Det er pr. juni 2020 ikke længere et krav, at der skal registreres oplysning om
lokalrecidiv. Dette til trods er det stadig muligt i systemet, såfremt det ønskes eller er relevant i den
konkrete sammenhæng.
Anmeldelsesstatus AZCA1
AZCA1 anvendes til den komplette canceranmeldelse. Registrering af metastase (og lokalrecidiv) gøres via nye felter i cancerskabelonen. Kendes koderne på forhånd, kan de indtastes direkte i cancerskabelonen. Der er mulighed for at registrere op til fem koder.

I felterne kan der, på lige fod med de andre registreringer i cancerskabelonen, hentes hjælp via et ’?’.
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Herved åbner et nyt billede, hvorefter relevante koder kan fremsøges.

Anmeldelsesstatus AZCA4
AZCA4 anvendes kun i de tilfælde, hvor sygdommen tidligere er fuldt anmeldt indenfor samme overafdeling. Ved registrering af en kræftdiagnose med anmeldelsesstatus AZCA4 skal der angives oplysning om metastase og evt. hvis relevant oplysning om lokalrecidiv. Registreringen foretages i DIA.
Kendes koderne på forhånd, kan de indtastes direkte som tillægskoder til AZCA4.
Bemærk; I DIA er der indført validering på registrering af tillægskoder til AZCA4. Derfor skal der også
indtastes kode for ’ingen metastaser’, hvis det er tilfældet.

Bemærk, at der på nuværende tidspunkt for anmeldelsesstatus AZCA0, AZCA3, AZCA4 og AZCA9
ikke er
mulighed for at sætte et ”?” og herved få hjælp til at fremsøge relevante koder. Der arbejdes på en ITteknisk registreringsstøtte hertil på lige fod med mulighederne i TNM-skabelonen.
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Kendes koderne ikke på forhånd, kan de nødvendige oplysninger i forhold til metastaser og evt. lokalrecidiv, som er registreret på tidligere kræftdiagnoser med tilhørende anmeldelsesstatus, tilgås fra
DIA med F8. Herved fås en diagnoseoversigt på egen afdeling.
Bemærk; at det er nødvendigt, pga. validering på registrering af tillægskoder til AZCA4 i PAS at indtaste uspecifikke koder for metastase for at kunne tilgå diagnoseoversigten med F8.

Anmeldelsesstatus AZCA0
AZCA0 anvendes på kontakter, hvor der ikke kan indberettes en komplet canceranmeldelse. Ved registrering af en kræftdiagnose med anmeldelsesstatus AZCA0 skal der også indberettes oplysning
om metastase til LPR og Cancerregisteret.
Der er dog ingen validering i PAS for registrering af metastase ved AZCA0. Hvis koden ikke angives i
DIA, vil kontakten gå i LPR-fejl. LPR-fejlen vil dog forsvinde, når AZCA0 efterfølges af AZCA1. Anmeldelsesstatus AZCA0 skal altid efterfølges af AZCA1 senest 30 dage efter kontaktafslutning.
Anmeldelsesstatus AZCA3
AZCA3 anvendes for anmeldelsespligtige kræftdiagnoser, der indberettes som B-diagnose. Ved registrering af en kræftdiagnose med anmeldelsesstatus AZCA3 skal der ligeledes angives oplysning om
metastase og evt. lokalrecidiv. Koderne indtastes i DIA som tillægskoder til AZCA3.
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Bemærk; I DIA er der indført validering på registrering af tillægskode til AZCA3. Derfor skal der også
indtastes koder for ’ingen metastaser’, hvis det er tilfældet.

Ofte bliver AZCA3 anvendt på kontakter, hvor hovedfokus er behandling af den sygdom, der registreres og indberettes som aktionsdiagnose. Det vil med andre ord betyde behandling på en anden afdeling, end den, hvor kræftdiagnosen er anmeldt. Den anden afdeling vil typisk ikke kende koderne for
metastaser og evt. lokalrecidiv på forhånd.
De nødvendige oplysninger i forhold til metastaser og lokalrecidiv, som er registreret på tidligere
kræftdiagnoser med tilhørende anmeldelsesstatus, kan tilgås fra DIA med F8 efterfulgt af F10. Herved
fås en diagnoseoversigt for alle afdelinger.
Bemærk; at det er nødvendigt, pga. validering på registrering af tillægskoder til AZCA3 at indtaste
uspecifikke koder for metastaser for at kunne tilgå diagnoseoversigten med F8 og F10.
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Anmeldelsesstatus AZCA9
AZCA9 anvendes udelukkende af onkologiske afdelinger, hvor fuld anmeldelse er foretaget af den
kliniske afdeling, hvor sygdommen tidligere er diagnosticeret. Ved registrering af en kræftdiagnose
med anmeldelsesstatus AZCA9 skal er ligeledes angives oplysning om metastaser og evt. lokalrecidiv. Koderne indtastes i DIA som tillægskoder til AZCA9. Se afsnit om Anmeldelsesstatus AZCA3.
Kræftregistrering – registrering af (kendt og ukendt) primærkræft
Som noget nyt er det med LPR3 altid den grundlæggende primærkræft, der skal registreres og dermed anmeldes til Cancerregisteret. Det er med andre ord altid grundsygdommen, som anmeldes. Det
inkluderer også ukendt primærkræft. Koderne for metastase og evt. lokalrecidiv skal registreres og
derved indberettes som supplerende oplysninger til den grundlæggende primærkræft.
Eksemplet her viser de valgte koder i cancerskabelonen samt registreringer for metastaser og lokalrecidiv. Bemærk, det ikke længere er et krav, at der skal registreres oplysning om lokalrecidiv. Det er
dog stadig muligt i systemet - det resulterer ikke i LPR-fejl, hvis koden ikke angives.
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Eksemplet nedenfor viser, hvordan den grundlæggende primærkræft er anmeldt med korrekt anmeldelsesstatus, dertilhørende koder for TNM-registrering samt den obligatoriske registrering for metastase og den frivillige registrering for lokalrecidiv.

Hvis det ikke kan fastslås hvilken grundlæggende primærkræft, der er tale om, skal der i stedet registreres en diagnose for ’Kræftsygdom UNS’ DC809. Den skal registreres og anmeldes på samme
måde som ovenstående eksempel med udfyldelse af relevante oplysninger for cancerskabelon og
metastaser og evt. lokalrecidiv.
Hvis den grundlæggende primærkræft (kendt eller ukendt) er tidligere anmeldt under samme overafdeling, anvendes anmeldelsesstatus AZCA4 samt angives oplysninger for metastaser og evt. lokalrecidiv. Se afsnit om Anmeldelsesstatus AZCA4.

Kræftregistrering – registrering af metastase og lokalrecidiv som aktionsdiagnose
Når hovedformålet med en kontakt er metastasebehandling, skal metastasen registreres
som en selvstændig aktionsdiagnose.
Som noget nyt skal en metastasediagnose ikke længere anmeldes til Cancerregisteret med AZCA1
eller have anmeldelsesstatus AZCA4 tilknyttet, i de tilfælde hvor kræften tidligere har været anmeldt
under samme overafdeling. Det er derimod den grundlæggende primærkræft, som skal anmeldes,
også selvom den nu registreres som B-diagnose.
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Bemærk; at samme metastasekode som aktionsdiagnosen skal vælges under det nye felt ’metastaser’ i cancerskabelonen. Bemærk ligeledes, at den tidligere registrering med M på den grundlæggende primærkræft nu er udfaset.

Havde metastasekoden tidligere været anmeldt under samme overafdeling anvendes blot, som i dag,
anmeldelsesstatus AZCA4. Koderne for metastase og evt. lokalrecidiv skal indtastes direkte i DIA.

Et lokalrecidiv kan også registreres som en selvstændig aktionsdiagnose, hvis hovedformålet på kontakten er behandling af denne. De samme regler for registrering af lokalrecidiv gælder som ved metastase som aktionsdiagnose.
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Eksempel på lokalrecidiv som aktionsdiagnose med anmeldelsesstatus AZCA1.

Eksempel på lokalrecidiv som aktionsdiagnose med anmeldelsesstatus AZCA4.
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Kræftregistrering – registrering af metastaser i forhold til forløb
De patienter, som ved skanning eller anden undersøgelse, får konstateret en metastase, der tager
udgangspunkt i den grundlæggende primærkræft, skal betragtes som havende ét sygdomsforløb. Det
betyder, at kontakterne skal tilknyttes samme kræftforløb (tørresnor) i PAS. Herved skabes reference
mellem kontakterne, når de indberettes til LPR.
Eksempel – samme sygdom
En patient har prostatakræft, og ved skanning finder man en lungemetastase, som skønnes at tage
udgangspunkt i den grundlæggende primærkræft, som er prostatakræft. Den kontakt, som oprettes i
relation til lungemetastasen, skal placeres i forløbet med label for prostatakræft.
Eksempel – ny sygdom
Hvis det derimod skønnes, at fundet af lungemetastasen er en primær lungekræft, skal der oprettes
et nyt forløb med label for lungekræft, som kontakten tilknyttes.
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Bilag 4 Markører for vilkår i Psykiatrien

MARKØR MENTALUNDERSØGELSER

MARKØR BEHANDLINGSPATIENT

MARKØR BEHANDLINGSPATIENT

AMBULANT

INDLAGT

Startmarkør

Startmarkør

Startmarkør - PLANLAGT

Startmarkør - AKUT

AFV01A8, Henvist til andet

AFV01A8, henvist til andet

AFV01A8, henvist til andet

AFV01A9, akut

MARKØRPAR: DOM, VARETÆGTSARRESTANTER, MENTALUNDERSØGELSER

Nr.

Type af dom

Beskrivelse

Domsmarkør/

Vilkår

Domsmarkør/slut

Note

0

AVRB6

Dommen kan forlænges

start
A. Dom til anbringelse – (Psykiatrisk særforanstaltning (Clinical))

A.1.

Dom til anbringelse

Når pgl. er sindssyg og frembyder

AVRA6

en sådan fare for retssikkerheden,

eller ændres til en B-dom

at pgl. efter anklagemyndighedens
opfattelse ikke bør kunne udskrives
uden retskendelse herom.

B. Dom til behandling – (Psykiatrisk særforanstaltning (Clinical))

B.1.

Dom til behandling på psykiatrisk afdeling eller under tilsyn

Behandlingen bliver indledt med

heraf og således, at overlægen kan træffe bestemmelse om

indlæggelse i psykiatrisk afdeling.

genindlæggelse

Pgl. vil kunne udskrives til fortsat

AVRA7

0

AVRB7

Dommen kan forlænges
eller ophæves

ambulant behandling
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B.2.

Dom til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Krimi-

Behandlingen bliver indledt med

nalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning,

indlæggelse i psykiatrisk afdeling.

således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan

Pgl. vil kunne udskrives til fortsat

træffe bestemmelse om genindlæggelse

ambulant behandling

AVRA7

0

AVRB7

Do.

AVRA9

0

AVRB9

Dommen kan forlænges

C. Dom til ambulant behandling – (Psykiatrisk særforanstaltning (Clinical))

C.1.

Dom til ambulant behandling ved psykiatrisk afdeling

Hvis der skønnes, at der ikke er behov for indlæggelse

C.2.

C.3.1.

Dom til ambulant behandling ved psykiatrisk afdeling med til-

Hvis der skønnes, at der ikke er be-

syn af Kriminalforsorgen

hov for indlæggelse

Dom til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afde-

Det kan ofte vise sig påkrævet at

ling, således at overlægen kan træffe bestemmelse om indlæg-

indlægge pgl. uden at ændre foran-

gelse i psykiatrisk afdeling.

staltningen. I sådanne tilfælde an-

eller ophæves

AVRA9

0

AVRB9

Do.

AVRA8

0

AVRB8

Do.

AVRA8

0

AVRB8

Do.

vendes dom C.3.1. og C.3.2.

C.3.2.

Dom til ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afde-

Det kan ofte vise sig påkrævet at

ling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsor-

indlægge pgl. uden at ændre foran-

gen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om ind-

staltningen. I sådanne tilfælde an-

læggelse

vendes dom som anført nedenfor
under C.3.1. og C.3.2

.
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Vilkår om psykiatrisk behandling, straffelovens § 57 – (Andre retslige forhold (Clinical))

-

Betinget fængselsstraf med vilkår om psykiatrisk behandling

Tilsyn af Kriminalforsorgen kombi-

AVRAA

0

AVRBA

neret med psykiatrisk behandling …
(Kan også være som led i en prøveløsladelse, et tiltalefrafald
eller en benådning)

BEMÆRK: HER GÆLDER UDREDNINGS- OG BEHANDLINGSRETTEN

MARKØRPAR: VARETÆGTSARRESTANTER / PLACERING AF VARETÆGTSARRESTANTER UDENFOR ARRESTHUS
Nr.

Type

Beskrivelse

MARKØR / START

VILKÅR

MARKØR /SLUT

Varetægtsfængsling i surrogat

AVRA1

0

AVRB1

AVRA2

0

AVRB2

Surrogatanbringelse – (Andre retslige forhold (Clinical))

3.1

Retsplejelovens § 765, stk. 2 (nr. 4)

Pgl. Opholder sig på sygehuset efter politiets regler for varetægtsfængsling

Anbringelse af helbredsmæssige grunde – (Andre retslige forhold (Clinical))

3.2.

Retsplejelovens § 770, stk. 2 (nr. 2)

Midlertidig anbringelse af helbredsmæssige grunde.

En lægelig beslutning og sker således uden rettens medvirken.

(Bliver opholdet af længere varighed, bør anbringelsen ske enten
i medfør af Retsplejelovens § 765 eller § 777)
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Anticiperet afsoning – (Andre retslige forhold (Clinical))
Anticiperet afsoning
3.2.

Retsplejelovens § 777

AVRA3

0

AVRB3

MARKØR / START

VILKÅR

MARKØR /SLUT

AVRA4

0

AVRB4

AVRA5

0

AVRB5

Overførsel af varetægtsarrestant.

Hvis det under en varetægtsfængsling fremkommer oplysninger
om, at pgl. er psykisk syg og derfor bør opholde sig på psykiatrisk
afdeling i stedet for arresthus

MARKØRPAR: MENTALUNDERSØGELSE
Nr.

Type

Beskrivelse

Mentalundersøgelse, ambulant – (Andre retslige forhold (Clinical))

4.2.

Retsplejelovens § 809, stk. 1

Mentalundersøgelse ambulant

Mentalundersøgelse sker som udgangspunkt ambulant.
Både arrestanter og personer på fri fod kan undersøges ambulant.

Mentalundersøgelse, indlæggelse – (Andre retslige forhold (Clinical))

4.2.

Retsplejelovens § 809, stk. 2

Mentalundersøgelse under indlæggelse

Kan være indiceret, hvis:
- Den undersøgende læge anbefaler det
- Pgl. i forvejen er indlagt/varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling
- Pgl. nægter at medvirke til en ambulant mentalundersøgelse

Version 5, november 2019 /te
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Bilag 5 FAQ: eksempler på virtuelle kontakter og procedure uden patientkontakt
Eksempler på virtuelle kontakter
Eksempel
Telefonsamtale med patientens kontaktperson på plejehjem/ bosted.
Kontaktpersoner oplyser, at patientens medicin er forøget, og at patienten virker godt tilpas.
Der er foretaget målinger af blodtryk og puls, som først var en smule lave men nu er stabilt igen.
Patientens humør er forbedret.
Der aftales ny samtale.

Begrundelse
Klinisk indhold: Ja - opfølgning på ændring i medicinering og
drøftelse af patientens tilstand.
Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Telefonsamtale med patientens datter.
Planmæssig opfølgning per telefon efter seneste hjemmebesøg.
Der tales om aftaler med plejepersonalet, særligt en aktivitetsplan for patienten mhp. at få struktur på
dagligdagen.
Der informeres om kommende test og behandling.
Der aftales ny samtale og hjemmebesøg.

Klinisk indhold: Ja - opfølgning efter seneste hjemmebesøg
ved pt. for at sikre rette fokus i patientens pleje og behandling
i hjemmet.

Telefonsamtale med patientens rådgiver.
Rådgiver var på besøg ved patienten og oplyser, at patientens tilstand er forværret og der er
pådraget skader. Der gives eksempler på patientens oplevelser/ tilstand.
Patienten ønsker indlæggelse på hospitalet, frem for at bo selv eller komme på plejehjem.
Patienten søger kontakt ved rådgiver og ønsker ikke at besøget skulle slutte.

Klinisk indhold: Ja – samtalens udgangspunkt i patientens tilstand, sygdommens karakter og udvikling samt mulig behandling/ indlæggelse.

Telefonsamtale med social- og sundhedsassistent
Personalet oplever, at patientens tilstand er forbedret efter opstart af medicin. Der gives eksempel på
tilstand og adfærd.

Klinisk indhold: Ja - afslutning på patientens forløb – behandling fungerer.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.
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Patienten er blevet tilbydt permanent plejehjemsplads.
Patientens afsluttes fra sygehusregi efter konferering med behandlingsansvarlig læge.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Opringning fra hjemmesygeplejerske.
Patienten nægter at tage medicin som følge af oplevelse af bivirkninger.
Der aftales udtrapning af medicin og evt. opstart på andet præparat efter konferering med
behandlingsansvarlig læge.
Patientens generelle tilstand drøftes.
Der aftales telefonisk opfølgning.

Klinisk indhold: Ja – tilpasning af medicin med udgangspunkt
i patientens tilstand.

Opfølgning fra plejehjem.
Der er problemer med at opnå korrekt dosering af patientens medicin grundet pillestørrelse.
Der aftales alternativ medicinplan.

Klinisk indhold: Ja – tilpasning af medicin.

Opringning fra plejehjemssygeplejerske.
Patienten vågner om natten og er i dårligt humør om dagen.
Der er drøftet sovemedicin med læge allerede, som dog ikke ønsker dette.
Personalet instrueres i opfølgning på patientens tilstand samt tidspunkt for medicingivning ift.
nattesøvnen.

Klinisk indhold: Ja – opfølgning på patientens tilstand og input
til medicinering.

Telefonsamtale med Kommunale myndigheder eller bostøtte med henblik på at overlevere beslutninger eller vejledning til patienten.

Klinisk indhold: Ja – patientens forløb og behandling er i fokus.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.
Telefonsamtale med patientens ægtefælle.
Patienten er urolig og mentalt påvirket, særligt om aftenen.
Patienten beskriver selv at have det dårligt overfor ægtefællen.

Klinisk indhold: Ja – patientens forløb og behandling er i fokus.
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Ægtefælle oplyser, at patienten er vurderet i anden afdeling i sygehusregi og hvilken behandling, der
er aftalt.

Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Telefonsamtale med personale fra krisecentrer.
Tilbagemelding fra hospitalet på tidligere samtale. Beslutning om behandlingsplan.

Klinisk indhold: Ja – patientens forløb og behandling er i fokus.
Stedfortræder: Ja - var patient i stand til det, ville opfølgningen ske ved patienten selv.

Eksempler på procedurer uden patientkontakt
Eksempel
Telefonsamtale med kommunal sundhedskoordinator.
Koordinator ringer for sparring ift. patienten. Patienten er placeret i behandlingstilbud, og koordinator
spørger om vurdering af dette,

Begrundelse
Klinisk indhold: Nej – second opinion/ sparring ift. kommunal
pleje/ behandling.

Telefonopringning fra patientrådgiver.
Patient er tilbudt indlæggelse, men ønsker ikke at tage imod dette på nuværende tidspunkt.
Der aftales opfølgning efter et par dage.

Klinisk indhold: Nej – administrativ indhold – aflysning af indlæggelse.

Telefonopringning fra bosted.
Personalet oplever forværing af patientens tilstand.
Der aftales udebesøg samme dag.

Klinisk indhold: Nej – administrativ indhold – planlægning af
kommende besøg.
OBS: Patientens tilstand nævnes i notat, men der kan på
baggrund af indholdet i notatet konkluderes, at der er tale om
konsultation.

Telefonopringning fra plejehjem.
Personale oplyser, at patienten har forladt plejehjemmet om natten, men er bragt retur af politiet.
Personalet vurderer, at nætterne bliver mere problematiske for patienten.

Klinisk indhold: Nej – second opinion/ sparring ift. plejehjemmets pleje og tilsyn af patienten.
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Personalet tilser patienten 3 gange per nat, og lægen anbefaler flere tilsyn med henblik på at holde
patienten rolig.
Kommende besøg bekræftes.
Email korrespondance og telefonsamtale med patientens hustru.
Patientens hustru og patient er uenige i indhold i notat fra seneste besøg.
Kommende besøg bekræftes.

Klinisk indhold: Nej – ’klage’ over notat.

Telefonopringning fra patientens kæreste
Kæreste ringer på vegne af patienten for at høre om hurtigere behandling. Han vil efterfølgende give
besked videre til patienten med henblik på samtykke.

Klinisk indhold: Nej – administrativ indhold – planlægning af
kommende besøg.

Telefonopringning fra patientens pårørende
Pårørende ringer og udtrykker bekymring for patientens tilstand, da patienten ikke er stand til at ringe
selv.

Klinisk indhold: Nej – administrativ indhold – planlægning af
kommende besøg.
OBS: Patientens tilstand nævnes i notat, men der kan på
baggrund af indholdet i notatet konkluderes, at der er tale om
konsultation.
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