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B Børn 

 Børn og Unge - allergi 

 Børn og Unge – almene sygdomme 

 Børn og Unge - godartede blodsygdomme 

 Børn og Unge - hormonsygdomme 

 Børn og Unge - infektionssygdomme 

 Børn og Unge - lungesygdomme 

 Børn og Unge – mave- /tarmsygdomme 

 Børn og Unge - neurologi 

 Børn og Unge - nyre- og urinvejssygdomme 

 Børn og Unge - reumatologi 

 Børn og Unge - socialpædiatri 

 Neonatal sygdomme 
✓ Nyfødt overflyttet fra Obstetrisk afd. 
✓ Nyfødt indlagt fra hjemmet (op til 28 dage efter 

fødsel). 

 Kortvarige ophold på neonatal afdeling, hvor 
forløbsansvaret bliver på Obstetrisk afd. 

D Diagnostik 

 Billeddiagnostik 
✓ Patienter henvist til diagnostisk undersøgelse 

fra praksis. 

 Fremmøde i BDA som led i et forløb i en 
anden stamafdeling 

 Biokemi 

 Genetik 
✓ Udredning i klinisk genetisk afd. inkl. 

udredning efter/ under andet sygdomsforløb. 

 Immunsygdomme 

 Prægestationel diagnostik 

 Stamcelledonorudredning 

G Graviditet, fødsel og barsel 

 Graviditet, fødsel og barsel 
✓ Moderens samlede graviditets-, fødsels- og 

barselsforløb. 
✓ Rutinemæssige kontakter som direkte følge af 

fødslen (f.eks. ammeproblematik, kontrol for 
sphincterruptur). 

✓ Graviditetsforløb som resulterer i abort 
(spontane og provokerede). 

 Habituelle aborter. 

 Forløb på familieambulatorier. 

 Nyfødt 
✓ Barnets samlede fødselsforløb. 
✓ Rutinemæssige kontakter som direkte følge af 

fødslen (f.eks. hørescreening). 
✓ Kortvarige ophold på neonatal afdeling, hvor 

forløbsansvaret bliver på Obstetrisk afd. 

 Nyfødt overflyttet til neonatal afdeling. 

K Kirurgi 

 Audiologi 

 Brystsygdomme 
✓ Benigne brystsygdomsforløb u. plastikkirurgi. 

 Fedmekirurgi 

 Fertilitet 

 Habituelle aborter 

 Idrætsmedicin/idrætkirurgi 

 Karsygdomme 

 Kvindesygdomme 
✓ Sygdom/ tilstand relateret til de kvindelige 

kønsorganer. 
✓ Sterilisation. 

Fortsætter i næste kolonne. 

 Kvinder der overgår til fertilitetsbehandling. 

 Habituelle aborter 

 Kæbekirurgi 

 Andre sygdomme i mandlige kønsorganer 
✓ Sygdom/ tilstand relateret til de mandlige 

kønsorganer. 
✓ Sterilisation. 

 Neurokirurgi 

 Nyre- og urinvejssygdomme 
✓ Urologiske patienter 

 Urologisk kræft 

 Ortopædkirurgi – se nedenfor 

 FOD - ortopædkirurgi 

 HÅND - ortopædkirurgi 

 SKULDER - ortopædkirurgi 

 KNÆ - alloplastik ortopædkirurgi 

 HOFTE - alloplastik ortopædkirurgi 

 TUMOR- ortopædkirurgi 

 BØRN - ortopædkirurgi 

 REKONSTRUKTION - ortopædkirurgi 

 Plastikkirurgi 

 Reimplantation 

 Rygsygdomme 

 Svagtsyn 

 Diabetisk øjensygdom 

 Søvnapnø 

 Sår 
Ortopædkirurgiske og venekirurgiske sårforløb. 

 Patienter med diabetisk fodsår 

 Thoraxkirurgi (klassisk) 
✓ Benigne thorax-kirurgiske forløb. 

 Transplantation 

 Traumer (multi-/neurotraume) 

 Øjensygdomme 

 Diabetisk øjensygdom 

 Øre-, næse-, halssygdomme 

 Kræft 

 Diagnostisk Center Udredning 
✓ Udredning i Diagnostisk Center for en 

uspecifik kræfttype. 

 Kræft med uspecifik eller sekundær lokalisation 
✓ Patientens samlede forløb under udredning 

(begrundet og ikke-begrundet mistanke), 
behandling, efterbehandling og kontrol af 
organspecifik kræftsygdom. 

✓ Fremmøde i BDA som første led i et 
udredningsforløb for kræft. 

✓ Patienter hvor mistanke om kræft opstår ved 
fremmøde i BDA. 

✓ Patienter der afkræftes for mistanke om kræft, 
uden at der påvises anden årsag til 
symptomerne, og forløbet afsluttes. 

✓ Patienter fra tarmkræftscreening 

 Udredning i Diagnostisk Center for flere 
sygdomme eller for en uspecifik kræfttype. 

Specifik forløbslabel anvendes ved specifik diagnose. 

 Kræft - Akut leukæmi og fremskreden MDS 

 Kræft - Anal 

 Kræft - Blære 

 Kræft - Bryst 

 Kræft - Bugspytkirtel 

 Kræft - Børn 

 Kræft - Galdegang 

 Kræft - Hjerne 

 Kræft - Hoved og hals 

 Kræft - Hud 

 Kræft - Kroniske myeloide sygdomme 
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 Kræft - Livmoder 

 Kræft - Livmoderhals 

 Kræft - Lunge 

 Kræft - Lungehinde 

 Kræft - Lymfeknude og Kronisk lymfatisk leukæmi 

 Kræft - Modermærke 

 Kræft - Myelomatose 

 Kræft - Nyre 

 Kræft - Nyrebækken eller urinleder  

 Kræft - Penis 

 Kræft - Primær leverkræft 

 Kræft - Prostata 

 Kræft - Sarkom i bløddele 

 Kræft - Sarkom i knogle 

 Kræft - Spiserør, mavemund og mavesæk 

 Kræft - Tarmkræftsmetastaser i leveren 

 Kræft - Testikel 

 Kræft - Tyk- og endetarm 

 Kræft - Tyndtarm 

 Kræft - Urinveje 

 Kræft - Ydre kvindelige kønsorganer 

 Kræft - Æggestok og æggeleder 

 Kræft - Øje og orbita 

M Medicin 

 Arbejdsmedicin 

 Demens 
✓ Udredning og behandling af demens/ 

”funktionel lidelse” i somatikken. 
✓ Patienter med somatisk diagnose for demens/ 

Alzheimers (DG-diagnose) uanset 
stamafdeling. 

✓ Patienter med psykiatrisk diagnose for 
demens (DF-diagnoser) uanset stamafdeling. 

 Diabetes (ikke type 2) 
✓ Alle andre typer af diabetes end type 2. 
✓ Se under ’Diabetes Type 2’. 

 Diabetes Type 2 
✓ Patientens samlede forløb under udredning, 

behandling og kontrol for diabetes type 2. 
✓ Assistancer til diabetes-forløbet. 
✓ Delforløb for diabetisk øjenkomplikation/ 

fodsår. 

 Diagnostisk Center Udredning  
✓ Udredning i Diagnostisk Center for flere 

sygdomme. 

 Dialyse 

 Faldudredning 

 Funktionelle lidelser 

 Geriatri 

 Hjertesygdomme 
✓ Patientens samlede forløb under udredning, 

behandling og kontrol for hjertesygdom. 
✓ Assistancer til hjerteforløbet. 
✓ Patienter som udredes for evt. hjertesygdom, 

men hvor sygdommen ikke påvises. 

 Patient, der henvises fra kardiologisk speciale 
til andet speciale (f.eks. lungemedicin), til 
videre udredning i det pågældende speciale. 

 Hud og kønssygdomme 

 Hudsygdomme 

 Blodsygdomme (ikke kræft) 
✓ Patienter med sygdomme i blodet. 

 Kræftpatienter. 

 Patienter med anæmi (blodmangel). 

 Idrætsmedicin/idrætskirurgi 

 Infektionssygdomme 
✓ Patienter med infektionsmedicinsk sygdom/ 

tilstand inkl. influenza (alm., MRSA, osv.). 

 Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 
✓ Patientens samlede forløb under udredning, 

behandling og kontrol for KOL. 
✓ Assistancer til KOL-forløbet. 

 Patient som udredes for KOL, men hvor det 
viser sig, at diagnosen ikke er KOL. 

 Lungemedicinsk sygdom (ikke KOL) 
Specifik forløbslabel anvendes ved specifik diagnose. 

 Lungemedicinsk sygdom - Alfa-1-antitrypsinmangel 

 Lungemedicinsk sygdom - Allergi 

 Lungemedicinsk sygdom - Astma 

 Lungemedicinsk sygdom - Bronkiektasi 

 Lungemedicinsk sygdom - COVID19-senfølge 

 Lungemedicinsk sygdom - Emfysem 

 Lungemedicinsk sygdom - Fibrose 

 Lungemedicinsk sygdom - Hoste/Dyspnø 

 Lungemedicinsk sygdom - Sarkoidose 

 Lungemedicinsk sygdom - Turberkulose 

 Lungemedicinsk sygdom - Vaccination 

 Mave- og tarmsygdomme 

 Neurologiske sygdomme 
Specifik forløbslabel anvendes ved specifik diagnose. 

 Neurologisk sygdom - Apopleksi  

 Neurologisk sygdom - Bevægeforstyrrelser 

 Neurologisk sygdom - Epilepsi 

 Neurologisk sygdom - Hovedpine 

 Neurologisk sygdom - Neuromuskulær 

 Neurologisk sygdom - Sklerose 

 Nyre- og urinvejssygdomme 
✓ Urologiske patienter 

 Urologisk kræft 

 Nyremedicinske sygdomme 

 Osteoporose 
✓ Patientens samlede forløb under udredning, 

behandling og kontrol for osteoporose 
✓ Assistancer til osteoperose-forløbet (f.eks. 

DEXA). 

 Patient som udredes for osteoporose, men 
hvor det viser sig, at diagnosen ikke er 
osteoporose. 

 Reumatologi 

 Rygsygdomme 

 Smertesygdomme 
✓ Patienter i smerteforløb (i Smerteklinikken). 

 Socialmedicin 

 Venesår 

P Psykiatri 

 Mentalobservation (minus Retspsykiatri) 
✓ Mentalobservation når dette ikke sker som led 

i et eksisterende retspsykiatrisk forløb 
(DZ046). 

 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 
✓ Patienter med psykiatriske diagnoser (DF00-

99). 
✓ Patienter til undersøgelse mv., hvor der ikke er 

belæg for psykiatrisk diagnose (DZ032+E11). 
Fortsætter på næste side. 

 ✓ Patienter hvor psykiatrisk diagnose afkræftes 
(DZ032X). 

✓ Kontrol efter behandling, hvor der ikke 
længere er belæg for psykiatrisk diagnose 
(DZ098P). 
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 Somatiske forløb for psykiatriske patienter 

(f.eks. efter besøg i Liason Psykiatrisk Amb.). 

 Udredning og behandling af demens/ 
”funktionel lidelse” (også selvom patienten har 
en DF-diagnose). 

 Primær smertebehandling uden kendt/ 
mistænkt psykiatrisk sygdom. 

Diagnoserne: DZ038, DZ039, DZ709, DZ710, DZ711, 
DZ719, DZ765, DZ768. 

Ø Øvrige 

 Akut - uspecificeret  
✓ Korte forløb i akutmodtagelsen uden 

viderehenvisning til et speciale. 

 Andre sygdomme 
✓ Sygdom/ tilstand der ikke falder ind under en 

af de specificerede kategorier. 

 Død 
✓ Transplantationspatienter (uden eksisterende 

forløb på hospitalet) 
✓ Indbragte døde (hvis der oprettes døde-

kontakt) 

 Familieambulatorium 
✓ Forløb på familieambulatorier. 

 Forskning 
✓ Raske forsøgspersoner. 

 Fysio- og ergoterapi 

 Præhospital 
✓ Forløb der afsluttes uden kontakt med 

hospital. 

 Nationale screeningsprogrammer 
✓ Selvstændigt screeningsforløb i nationalt 

program (mammografi, hælblodprøve, 
neonatal hørescreening, livmoderhalskræft)  

Specifik forløbslabel nedenfor anvendes ved udvalgte 
screeningsprogrammer. 

 Nationalt screeningsprogram Brystkræft 

 Nationalt screeningsprogram Tarmkræft 

 Pårørende 
✓ Anvendes i psykiatrien 

 Rask ledsager 
✓ Anvendes på patienthotel 

 Sexologi 
✓ Sexologiske problemstillinger. 

 Transkønnede patienter (DZ768*-diagnoser). 

 Transkønnet 
✓ Transkønnede patienter (DZ768*-diagnoser). 

 Traumatiserede flygtninge (RCF) 

 Patienthotel ophold 

 Ernæringsbetingede tilstande 

 


