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Nærværende dokument beskriver de forskellige kategorier af ophold på Patienthotellet. Endvi-

dere beskrives hvordan opholdet afregnes samt hvilken instans, der foretager afregningen/op-

krævningen. 

  

Ophold på Patienthotellet kan opdeles i 3 kategorier svarende til overskrifterne på afsnittene i 

dokumentet. 
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1 Indlagte patienter med stamafdeling 

Denne type ophold anvendes til patienter, der er indlagt på en stamafdeling og som adresseflyttes til 

Patienthotellet. 

 

Eksempler 

• Patienter, som er blevet opereret, men er friske nok til ophold på Patienthotellet. 

• Patienter, som skal indlægges og hvor patienten kommer langvejs fra 
o F.eks.: patienter, som skal klargøres forud for operation og har behov for indlæggelse 

dagen forud for operation. 

 

Registreringspraksis er ens for borgere fra Region Nordjylland og borgere som ikke er bosat i regionen. 

 

Registrering i NordEPJ 

  

Registrering foretages af stamafdelingen: 

• Indlægges på en stamafdeling – f.eks. 8001 3110 - Neurokirurgisk Afdeling 

• Internt flyttes til Patienthotellet – 80017811, Alb Patienthotel afdeling med dato og klokkeslæt 
for, hvornår patienten internt flyttes til Patienthotellet.  

 

Registrering foretages af Patienthotellet: 

 

• Når patient internt flyttes tilbage til stamafdelingen eller skal udskrives, registreres flytningen 
tilbage til stamafdelingen med dato og kl. for tilbageflytningen. 

 

Afregning 

Afregning foretages automatisk via DRG og Regnskabskontoret for så vidt angår patienter, som ikke er 

bosat i Region Nordjylland. 
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2 Ambulante patienter i stamafdeling  

Denne type ophold anvendes til registrering af patienters ophold på Patienthotellet samt til registrering 

af indlagte patienters ophold på Patienthotellet før og/eller efter indlæggelsen. 

 

Der skelnes imellem om patientens ophold på patienthotellet skyldes: 
2.1 Kliniske årsager  
2.2 Praktiske årsager, f.eks. afstand til hospitalet 

 

2.1 Patienter med ophold af kliniske årsager 

Patientens ophold på Patienthotellet er klinisk begrundet. Dette betyder, at patienten ville have haft 

ophold i stamafdelingen, men der er ikke mulighed for indlæggelse i stamafdelingen (og flytning af 

opholdsadressen til patienthotellet). 

 

Eksempler 

• Ambulante patienter, som er blevet opereret, men er friske nok til ophold på Patienthotellet. 
 

Registrering i NordEPJ 

Registrering foretages af Patienthotellet 

 

• Patienten indlægges på patienthotellet (7811/7821) med prioritet ”Planlagt” 
 

• Indlæggelsestidspunkt og udskrivningstidspunktet svarer til indtjeknings- og udtjekningstids-
punkterne på patienthotellet. 
 

• Opholdet på patienthotellet tilknyttes patientens forløb i stamafdelingen (se billedet nedenfor).  
 

o Hvis opholdet på patienthotellet starter før patientens forløb på stamafdelingen, æn-
dres starttidspunktet for forløbet  

 

 
 

• Startmarkøren for forløbet, hvis første kontakt er Patienthotellet, er AFV01A8 = henvist til an-
det. 
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• Når patienten ikke længere skal have ophold på patienthotellet, skal udskrivning, diagnose- og 
færdigregistrering foretages. 

 

• Diagnosen registreres med DZ039: Obs. pga. mistanke om sygdom el. tilstand UNS - hoved-
funktion  

 

2.2 Patienter med ophold af praktiske årsager  

Patientens ophold på Patienthotellet er ikke klinisk begrundet men skyldes praktiske årsager, såsom 

afstand til hospitalet.  

 

For udenlandske patienter er det gældende, at der fra hjemstedet skal være kaution eller anden aftale 

omkring betaling for opholdet som gæst på Patienthotellet. Disse patienters forløb skal afregnes sær-

skilt fra forløbet i stamafdelingen. 

 

Eksempler  

• Ambulante patienter, der f.eks. skal gennemgå et strålebehandlingsforløb og hvor patienten 
kommer langvejs fra og derfor ikke kan sendes hjem efter hver behandling. F.eks. borgere fra 
Færøerne. 

• Patienter til indlæggelse, som af praktiske årsager (f.eks. tilpasning til flyafgange) ankommer 
før indlæggelsesdagen. F.eks. en færing, som ankommer 2 dage før indlæggelsesdatoen.  

• Patienter der efter udskrivning fra sygehusafdelingen af praktiske årsager (f.eks. tilpasning til 
flyafgange) endnu ikke kan rejse hjem. F.eks. en færing.  

• Nordjyske borgere eller borgere fra andre regioner, der er i et ambulant behandlingsforløb, som 
af praktiske årsager tilbydes ophold på Patienthotellet, f.eks. tidligt fremmøde dagen efter.  

 

Registrering i NordEPJ 

Registrering foretages af Patienthotellet 

 

• Patienten indlægges på patienthotellet (7811/7821) med prioritet ”Planlagt” 
 

• Indlæggelsestidspunkt og udskrivningstidspunktet svarer til indtjeknings- og udtjekningstids-
punkterne på patienthotellet. 

 
• Opholdet på patienthotellet tilknyttes nyt særskilt forløb med label: Patienthotel ophold (se bil-

ledet nedenfor). 
 

 

 

• Startmarkøren for forløbet er AFV01A8 = henvist til andet. 

  

• Når patienten ikke længere skal have ophold på patienthotellet, skal udskrivning, diagnose- og 
færdigregistrering foretages. 

 

• Diagnosen registreres med DZ039: Obs. pga. mistanke om sygdom el. tilstand UNS - hoved-
funktion  

 

Afregning 

Afregningen af udenlandske patienter foretages af Regnskabskontoret. 

Afregning foretages automatisk via DRG og Regnskabskontoret for så vidt angår patienter, som ikke er 

bosat i Region Nordjylland. 

Patienthotellets registrering i NordEPJ ligger til grund for afregningen.  

(Nordjyske borgere holdes ude af afregningen via kommunekoden/betalingsgruppen).  
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3 Pårørende og raske ledsagere 

Pårørende og raske ledsageres ophold på patienthotellet opdeles som nedenfor: 

 
3.1 Pårørende – patienten er ikke lægefagligt vurderet til at have behov for en ledsager   
3.2 Raske ledsagere – patienten er lægefagligt vurderet til at have behov for en ledsager 
3.3 Raske ledsagere – hvor hjemstedet betaler opholdet (kaution). 

 

Kategori A 

3.1. Pårørende – patienten er ikke lægefagligt vurderet til at have behov for en ledsager   

Pårørende registreres ikke i NordEPJ 

Den pårørende betaler selv, og opkrævningen sker af Patienthotellet. 

 

Kategori B 

3.3. Raske ledsagere – hjemstedet betaler opholdet (kaution). 

Denne type ophold anvendes, når hjemstedet har vurderet, at patienten har behov for en rask ledsager 

(kaution). Den raske ledsager er bevilget ophold og forplejning. 

   

Kategori C 

3.2. Raske ledsagere – patienten er lægefagligt vurderet af sygehusafdelingen til at have behov 

for en ledsager  

Denne type rask ledsager registreres i NordEPJ. Der opkræves ingen betaling, med mindre, det drejer 

sig om en pårørende til en færøsk patient og den pårørende har kaution med fra Færøerne. Kautionen 

dækker både kost og logi, der ligger udover 10 dages ophold. Fra dag 1 til dag 10 betaler den pårørende 

selv.  

 

Den Raske ledsager indlægges på Patienthotellet 8001 7811.  

 

• Diagnosen registreres med DZ763 Rask ledsager. 

• Sygdomslabel = Rask ledsager 

 

Afregning 

Afregningen foretages af Regnskabskontoret. 

Patienthotellets registrering i NordEPJ ligger til grund for afregningen.  

(Nordjyske borgere holdes ude af afregningen via kommunekoden/betalingsgruppen). 
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