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1 Centrale begreber i NordEPJ 

 

Som supplement til denne vejledning, henvises til vejledninger, huskesedler og navigationssed-

ler til NordEPJ på personalenet: Vejledninger til NordEPJ (rn.dk) 

 

NordEPJ indeholder sygdomsforløb, forløbsansvar og kontakter. 

 

Sygdomsforløb er det samme, som det, der i daglig tale kaldes ”forløbslabel” eller ”tørresno-

ren”.  

   

Forløbsansvar repræsenterer afdelingen på overafdelingsniveau, hvilket vil sige SHAK-kode på 

6. ciffer, for eksempel 8001 38, Infektionsmedicinsk overafdeling. 

 

Kontakter svarer til indlæggelser, ambulante besøg og virtuelle konsultationer. 

 

I NordEPJ registreres forløbsmarkører på overafdelingsniveau – altså på forløbsansvaret. Det 

samme gør sig gældende for ”procedurer uden kontakt”, det kan fx være procedurekoden for en 

konference eller et brevsvar til patienten.  

 

I forbindelse med visitation findes ”forløbsspor”, som hjælper dig til at vælge korrekt startmarkør 

og er en hjælp i forbindelse med efterfølgende booking af patienten samt valg af efterfølgende 

markører 

 

Forløbsspor er eksempelvis udredning, behandling, kontrol, kræftpakke start eller maksimale 

ventetider. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Sider/vejledninger.aspx
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2 Hvordan finder jeg rundt i NordEPJ 

Hvor/hvor-
dan? 

NordEPJ Bemærkning/link 

Hvordan finder 

jeg min 

afdeling? 

Du kan finder den afde-

ling, du skal skrive og ar-

bejde på ved at trykke 

F11  

Link til opsætning af speciale og personlig profil:  

 

Opsætning af speciale 

 

Hvordan skifter 

jeg mellem at 

skrive i mit ambu-

latorium, sengeaf-

deling eller mel-

lem to ambulato-

rier.  

Tip: Du kan have 

flere NordEPJ-

sessioner åbne.  

Du skifter mellem de for-

skellige afdelinger, du 

skal arbejde på ved at 

trykke F11  

 

 

Hvordan kommer 

jeg i patientkon-

tekst? 

 

Når du skal dokumen-

tere/skrive på en patient, 

skal du stå i patientkon-

tekst, det gør du ved at 

vælge din patient i rulle-

menuen eller taste patien-

tens cpr.nr.  

 

 

 

 

Hvordan kommer 

jeg fra patientkon-

tekst til organisa-

torisk kontekst 

(min afdeling)?  

 

Du kan skifte til organisa-

torisk kontekst ved at 

trykke F9  

 

Du kan også bruge dette ikon  

 

 

 

 

Hvor finder jeg 

booking? 

Booking er en integreret 

del af NordEPJ. Du kan 

booke direkte fra en hen-

visning i listen ”visiterede 

ikke indkaldte”, og du kan 

booke fra ”Plan og Resul-

tater” 

 

Eller  

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Ops%C3%A6tning%20af%20speciale.pdf
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Hvordan opretter 

jeg en akut ambu-

lant kontakt 

Du opretter en akut ambu-

lant kontakt, hvis patien-

ten møder i et ambulato-

rium, der ender på 8 på 7. 

SHAK-kode, fx i Skade-

stuen 8001 468* eller i 

akut Øjenområde 8001 

208*     

Opret akut ambulant via dette ikon 

 

 

 

Hvordan opretter 

jeg en akut ind-

læggelse (indlæg-

gelse, der ikke er 

booket)? 

I NordEPJ er Bookplan 

vores planlægningsværk-

tøj og det betyder, at alle 

planlagte indlæggelser 

skal bookes. Det kan selv-

følgelig lade sig gøre at 

oprette en akut indlæg-

gelse 

Akutte indlæggelser/indlæggelser, der ikke er booket 

oprettes via dette ikon 

 

 

 

 

Hvordan opretter 

jeg en ambulant 

kontakt, der ikke 

er booket?  

I NordEPJ er Bookplan 

vores planlægningsværk-

tøj og det betyder, at alle 

planlagte ambulante be-

søg skal bookes.  

Hvis du mod forventning får brug for at oprette en 

ambulant kontakt, der ikke er booket, kan du gøre 

det via dette ikon 

 

 

Hvor ligger nota-

ter til afskrivning? 

Du kan både afskrive med 

patienten i kontekst og i 

organisatorisk kontekst 

I organisatorisk kontekst ligger dine notater under 

”afdelingens opgaver” 

 

 

 

Hvordan registre-

rer jeg en aktivi-

tet, der ikke er 

booket? 

En aktivitet er i NordEPJ 

en handling, fx en proce-

dure – det kan bedst sam-

menlignes med det, du 

En aktivitet, der ikke er booket, skal registreres via 

”Plan og Resultater”, som ligger under menuen ”Do-

kumentation” 
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plejer at registrere i PRO-

billedet i PAS 

 

Hvordan registre-

rer jeg de aktivite-

ter, som er booket 

Bookede aktiviteter læg-

ger sig som små ”dotter” i 

”Plan og Resultater”. Du 

skal dobbeltklikke på dot-

ten for at registrere et re-

sultat 

 

Hvordan og hvor-

når afslutter jeg 

en henvisning? 

Det er vigtigt, at der indfø-

res arbejdsgange, så hen-

visningen afsluttes SE-

NEST ved første besøg. 

Bliver der på forløbsan-

svaret sat en ny ret-

tighedsmarkør, vil henvis-

ningen lægge sig i ”visite-

ret-ikke indkaldt” IGEN, 

hvis ikke den er afsluttet 

Henvisningen kan afsluttes ved første besøg eller 

booking.  

 

Henvisningen afsluttes fra oversigten ”henvisninger” 

 

Højreklik og vælg ”afslut henvisning” 

 

   

Henvisningen kan også afsluttes på forløbsansvaret.  
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Hvordan skriver 

jeg en epikrise? 

Der skal skrives epikrise 

efter hver afsluttet indlæg-

gelseskontakt og når for-

løbsansvaret lukkes efter 

en række ambulante kon-

takter. 

Ønsker man at sende et 

notat til egen læge efter 

hver ambulant kontakt, 

kan korrespondancenotat 

anvendes 

 

Der er udfærdige regional vejledning til epikriseskriv-

ning 

 

Se link: Epikriser.pdf (rn.dk) 

Øvrige nyttige 

links 

Der er oprettet mange vej-

ledninger, huskesedler og 

navigationssedler, som 

kan findes på Personale-

net/NordEPJ 

Her indsættes udvalgte links: 

Standardtekster 

Vejledning til registrering af patientfravær (orlov)  

Vejledning til tilsyn 

PAS - Labelark (Huskeseddel) 

PAS - Udskift CPRnummer (Navigationsseddel) 

 

PAS - Registrer rask ledsager (Navigationsseddel) 

Kan jeg skrive et 

sted, hvor papir-

journalen ligger? 

Ja, under Dokumentation 

– Opslagstavle 

 
 

 

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Epikriser.pdf
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Standardtekster.pdf
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Vejledning%20til%20registrering%20af%20patientfrav%C3%A6r%20(orlov).pdf
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Vejledning%20til%20tilsyn.pdf
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/PAS%20Huskeseddel%20-%20Labelark.pdf
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/PAS%20Navigationssedddel%20Udskift%20CPRnummer.pdf
https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/PAS%20NordEPJ%20Navigationsseddel%20-%20Rask%20ledsager.pdf
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3 Diagnoseregistrering 

Hver enkelt kontakt indberettes til LPR3, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at der skal fore-

tages diagnoseregistrering på alle de enkelte patientkontakter.  

 

Der er 3 muligheder for at registrere en diagnose på kontakten 

➢ ved at dobbeltklikke på kontakten 

➢ ved at højreklikke på kontakten og vælge ’Rediger’  

➢ ved at vælge ’Rediger aktuelle kontakt 

➢ klik på ikonet ” rediger aktuelle kontakt” i menulinjen  

 

Vær opmærksom på at sideangivelse i NordEPJ er en tillægskode, henholdsvis TUL1 og TUL2.  

 

En ny kontakt kan trække en tidligere diagnose: Bemærk at der i NordEPJ er opsat en automatik ved 

diagnoseregistrering, således en ny kontakt kan trække en tidligere registreret diagnose med over. Dette 

gælder, hvis patienten under samme sygdomsforløb og forløbsansvar har haft en tidligere kontakt med 

en diagnose og denne fortsat er gældende for patienten (dvs. diagnosen ikke er kvalificeret eller afslut-

tet). Dette gælder for alle kontakter med undtagelse af indlæggelser. 

 

Det vil med andre ord sige, at en ambulant kontakt kan arve diagnosen fra en tidligere ambulant kontakt 

og en ambulant kontakt kan arve en diagnose fra en indlæggelse, men en indlæggelse kan IKKE arve 

diagnosen fra en ambulant kontakt og to indlæggelser efter hinanden arver heller ikke diagnosen.   

 

Hvis det på nogle afdelinger giver mening at diagnosen arves fra ambulant til indlæggelse, så kan det op-

rettes ved henvendelse til IT.  

 

Når du registrerer en diagnose, sættes den automatisk til en A-diagnose. Det er muligt at tilføje Bi-diag-

noser og tillægskoder. Derudover kan det vælges, at en diagnose kun er gældende for den pågældende 

kontakt, hvorved den ved afslutningen af kontakten vil blive registreret som en afsluttet diagnose. Be-

mærk at hvis diagnosen afsluttes, kopieres den ikke til efterfølgende kontakter 

 

Kvalificering af en diagnose: En diagnose kan kvalificeres mhp. at gøre den mere specifik, fordi der er 

større vished om, hvad patienten fejler. Under arbejdsområdet ’Dokumentation’ vælges ’Diagnoseover-

sigt’. Højreklik på diagnosen og vælg ’Kvalificer’ og dernæst ’med diagnose’. Bemærk at kvalificering ikke 

ændrer kontaktens A-diagnose. 

 

Afslutning af en diagnose: Det er besluttet, at afslutning af diagnoser er en lægefaglig opgave! 

Dette afsnit derfor kun til orientering til sekretærer 

 

Når en diagnose ikke længere er gældende for patienten, skal den afsluttes. Bemærk at patienten kan 

have en aktiv diagnose, uden der er åbne forløbsansvar med diagnosen. Fx ved kroniske tilstande eller 

længerevarende sygdomme. Fremgangsmåde for afslutning af en diagnose: 1. Under arbejdsområdet 

’Dokumentation’ vælges ’Diagnoseoversigt’.  

2. Højreklik på diagnosen og  

3. ’Afslut’ 
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I forbindelse med af afslutning af diagnosen bliver man bedt om begrundelse for afslutning af diagnosen 

– bemærk, at ”kvalificering” skal bruges i de tilfælde man bliver klogere på patientens sygdom – fx en pa-

tient, der starter med obs. pro diagnose og senere hen får en manifest aktionsdiagnose. 

 

Registrering og anmeldelse af cancerdiagnoser  
 

Når der er oprettet en cancerdiagnose på en kontakt, skal den indberettes til cancerregistret. Dette gør 

du ved at stå i patientkontekst i oversigten Kontakter.  

 

 

 

Højreklik og vælg rediger 

 

 

 

I dialogboksen, der åbner, skal du nu højreklikke på den anførte cancerdiagnose.  
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Herefter åbnes et nyt vindue til canceranmeldelse, hvori du indtaster tillægskoderne, der specificerer can-

cerdiagnosens karakter.  

 

 

 

Vælg anmeldelsesstatus i rullemenuen. 

For primærcancer skal der registreres mikro- og makroskopisk diagnosegrundlag samt TNM-koder. An-

nArbor-stadie og lymfom-lokalisation er kun relevant i forbindelse med lymfom-diagnoser.  

Når de relevante felter er udfyldte, tastes OK. Cancerregistreringen vil nu fremgå som et resultat i Plan 

og resultater samt kan ses i Læs journal.  

 

Gå tilbage i dialogboksen og tryk på  for at registrere metastaseoplysninger og evt. oplysninger for 

lokalrecidiv.  

Herunder ses en metastaseregistrering.  
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Sådan ser det ud i Plan og resultater. 

 

 

 

 

Og sådan ser det ud i Læs journal. 

 

 

Hvordan ses, hvis der ikke er oprettet canceranmeldelse? 

Hvis man mangler at registrere anmeldelsesstatus, TNM-koder eller andre relevante koder, kan det ses 

fra oversigten Kontakter i detaljevisningen.  
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Højreklik på kontakten og vælg Opret cancerregistrering. 

 

 

 

 

Mulighed for at straks validere kontakten  

Ved at højreklikke på kontakten i kontaktoversigten, får du mulighed for at validere kontakten til indberet-

ning.  
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4 Kontekst 

NordEPJ er bygget op over to arbejdsområder. Disse kaldes ”organisatorisk kontekst” og 

”Patientkontekst”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Organisatorisk kontekst 
Når du arbejder i organisatorisk kontekst, får du et overblik over afdelingens indlagte patienter, hvis du er 
logget ind via en sengeafdeling.  
Det er herfra du blandt andet får et overblik over afdelingens korrespondance, tilsyn, opgaveliste og svar 
til godkendelse.  
Det er også her du finder afdelingens indkomne henvisninger og fejllister.  
 

 
Dagligt overblik  

Når du arbejder i organisatorisk kontekst og er logget ind på en sengeafdeling, kan du få adgang til over-

sigter, fx  

 

Belægningsoversigt 

 

Det gør du via ”funktioner”   

 

 

Husk at belægningen altid er på baggrund af de disponible senge 

 

Patienter pr. opholdsadresse/udskrevne (listen kan fx bruges til at huske at skrive epikriser) 
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Du kan også trække en liste over patienter, der har opholdsadresse eller kontaktafsnit på den afdeling, 

som du er logget ind på. Du kan få vist ”udskrevet i dag”, men du kan også få vist tidligere perioder ved 

at indtaste og vælge en periode øverst i oversigten. Listen kan være god til at kontrollere om du fx har 

fået skrevet epikrise på de udskrevne patienter. 

 

 

 

 

Patientkontekst 
Når du arbejder i patientkontekst, så får du et overblik over den enkelte patients journal med di-
verse oplysninger inddelt i forskellige arbejdsområder. Det er her, du dokumenterer og får over-
blik over patientens  
 

➢ sygdomsforløb 
➢ forløbsansvar 
➢ kontakter 
➢ resultater 
➢ medicin  
➢ patientens bookede aftaler.  
➢ Det er også her, du registrerer procedurer og diagnoser. 

 

Du kan se, at patienten er i kontekst når      fremkommer 
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5 Betalingsoplysninger 

 
I NordEPJ skal der registreres betalingsoplysninger på alle patienter fra andre regioner, ligesom 
vi kender det i dag. Fraset psykiatrien der registrer betalingsoplysninger på alle patienter.  
 
Denne registrering skal foretages for at sikre korrekt afregning. 
 
Betalingsoplysninger registreres med kontakt og patient i kontekst, i menuen ”Patientadmini-
stration/betalingsoplysninger” og via listen manglende betalere 
(indsæt link til NordEPJ) 

 

Betalingsoplysninger = specialiseringsniveau jævnfør specialeplan 

 
• ALFC2: Hovedfunktionsniveau 
• ALFC3: Regionsfunktionsniveau 
• ALFC4: Højt specialiseret funktion 

Blå = Patient bor i regionen 

 

Grøn = Patient bor udenfor regionen 

 

 
Ved hjælp af farveangivelse kan du let se om en patient bor i eller udenfor regionen.  
Blå indikerer, at patienten bor i regionen og grøn, at patienten bor udenfor regionen.  
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6 Aktiviteter og Standardaktiviteter  

 
En aktivitet i NordEPJ er en handling, ”det vi gør ved patienten”. Et eksempel kunne være en 

journaloptagelse og en operation. 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DIN DOKUMENTATION AF RESULTATET SKAL LIGGE INDEN-

FOR KONTAKT START OG SLUT. SKER DETTE IKKE, LÆGGER DIN DOKUMENTATION SIG 

PÅ FORLØBSANSVARET OG KAN POTENTIELT GÅ I LPR-FEJL    

 

I mange tilfælde vil aktiviteter være tilknyttet bookingopgaven, men det er altid muligt at tilføje en 

ekstra aktivitet. For at ”registrere” de aktiviteter, der er tilknyttet din bookingopgave, skal du stå i 

”Plan og Resultater” og dobbeltklikke på den lille dot i højre side af skærmbilledet ud for den dato 

og det klokkeslæt aktiviteten, har fundet sted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har dobbeltklikket på dotten åbner, der sig en skabelon, som du kan skrive og dokumen-

tere i. Hvis der er udført andre ”aktiviteter” end dem bookingopgaven indeholder, kan du tilføje 

aktiviteter ved at klikke på ”tilføj aktivitet”. Det kan fx være, at der bliver lavet en operation, der 

ikke lige var forventet, da patienten blev booket.   

 

 

For nemmest at finde ”dotten”, kan du højreklikke på aktiviteten og sige ”gå til planlagt tidspunkt” 
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Eksempel på aktiviteten ”journaloptagelse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardaktiviteter 

Standardaktiviteter er en form for en favoritliste over de mest anvendte aktiviteter.  

Der er oprettet standardaktiviteter på følgende niveauer:  

• Regionalt 

• Somatisk 

• Kirurgisk 

• Medicinsk 

• Specialer 

• Psykiatrien 

 

I udgangspunktet bliver du tilbudt standardaktiviteter for den enhed, som du er logget ind på.  
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7 Straks validering 

I NordEPJ er det muligt fra oversigten ”Kontakter” at få valideret oplysninger for en kontakt i forhold til 

indberetningsregler fra Landspatientregistret.  

 

For at sende en kontakt til validering skal du stå på kontakten, højreklikke og vælge ”Valider kontakten til 

indberetning”. Eventuelle fejl vil blive vist i en informationsbesked.  
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8 Tjekliste til sekretærer  

Når du som sekretær arbejder i NordEPJ er der nogle ting, du skal være meget opmærksom på. 

 

Før du begynder at skrive 

1) Er du logget korrekt ind? 

 

2) Står du i den korrekte kontekst 

 

• Korrekt sygdomsforløb?  

• Korrekt forløbsansvar?  

• Korrekt opholdsadresse?  

 

 

 

Efter afskrivning tjekkes kontaktoversigten  

1) Ligger kontakten under det rigtige forløbsansvar?  
2) Er der åbne forløbsansvar, der skal lukkes?  

 

 

 

 

3) Har patienten det rigtige sygdomsforløb?  
4) Skal sygdomsforløbet evt. kvalificeres?  
5) Skal sygdomsforløbet lukkes? 
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6) Er forløbssporet korrekt? 

7) Er startmarkøren korrekt? 

8) Er alle relevante markører registreret?  

 

 

 

 

 

Ligger der henvisninger, der skal afsluttes? 

 

OBS – det er vigtigt, at der i hver afdeling aftales arbejdsgange vedr. afslutning af henvisninger 

 

OBS-OBS OBS - NY VIDEN vedr. afslutning af henvisninger 

VÆR MEGET OPMÆRKSOM PÅ, AT HENVISNINGER BØR LUKKES I FORBINDELSE MED 

BOOKING. SKER DETTE IKKE, VIL HENVISNINGEN VED REGISTRERING AF NY RETTIGHEDS-

MARKØR (FX ”HENVIST TIL BEHANDLING”) LÆGGE SIG TILBAGE I OVERSIGTEN ”VISITEREDE 

IKKE INDKALDTE”. 
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Er betalingsoplysninger korrekt på patienter fra andre regioner (I Psykiatrien alle 
patienter)? 
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9 Kontakter 

Alle kontakter med klinisk sigte mellem patient og sundhedsfaglige personer, skal indberettes til LPR3.  

 

Med LPR3 er den ”det sande kontaktbegreb” indført på ambulante. Alle ambulante besøg udgør således 

en kontakt og alle kontakter skal have en diagnose.  

 

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. 

 

Kontakttyper  
 

I LPR3 skelnes ikke mellem ambulante besøg, indlæggelser og assistancer. Der skelnes imellem fem 

kontakttyper. Se tabellen nedenfor:  

 

 

Kontakttyper  

Tekst Forklaring Sådan ser det ud i 

kontaktoversigten 

NordEPJ 

 

 

Fysisk frem-

møde 

Alle patientens fremmøder på hospitalet. 

   

Udekontakt Hjemmebesøg, herunder hjemmefødsler, og 

udebesøg på fx dagcentre, væresteder, kri-

minalforsorgen, rådgivningscentre mm.  

Virtuel kon-

takt 

Telefonkonsultation og videokonsultation. 

 

Død Indbragte døde eller døde på hospital med 

ydelser efter død (respiratorbehandling 

samt udtagning af væv eller organ til trans-

plantation). 

Dødfødte børn. 

Kræver kontakt med 

aktionsdiagnose ”hjer-

nedød eller ”hjerte-

død”  

 

Procedure 

uden patient-

kontakt 

Patientrettede ydelser uden samtidig patient-

kontakt fx MDT-konference og pårørende-

samtale. Telemedicin er også kontakttype 

ALC99L – se uddybende nedenfor. 

Procedurekoder regi-

stres på forløbsansva-

ret 
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Telemedicin 

Telemedicinske ydelser er ”procedurer uden kontakt”. Som eksempler på telemedicinske ydelser kan 

nævnes  

 

➢ Plejenetkonsultationer 

➢ Telecare Nord  

➢ AmbuFlex 

 

Hvis en telemedicinsk ydelse medfører et notat, er det obligatorisk at registrere ydelsen i NordEPJ. En 

telemedicinsk ydelse registreres med relevante procedurekoder. Der kan frivilligt registreres tillægsko-

den ZPP00900 telemedicinsk ydelse. Denne tillægskode kan anvendes hvis afdelingen ønsker at lave 

lokal statistik. 

 

En telemedicinsk ydelse registreres i NordEPJ med en af nedenstående procedurekoder, hvor tillægsko-

den ZPW00900 så frivilligt kan registres til. 

 

 

➢ 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 Holte 
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Registrering af telemedicin i NordEPJ 

Du skal være opmærksom på at en telemedicinsk ydelse, som ovenfor nævnt er det samme som ”en pro-

cedure uden kontakt”, dvs., at procedurekoder og evt. tillægskode for telemedicin skal registreres med 

forløbsansvaret i kontekst. 

 

➢ Stå i kontekst ”forløbsansvar”  

➢ Gå til plan og resultater via menuen ”dokumentation” 

➢ Opret aktivitet 

➢ Tilføj eventuelt tillægskode for telemedicin – vær opmærksom på at en tillægskode er en ”under-

aktivitet”  

 

 

➢ Efter du har trykket ok, bliver du ledt over til at dokumentere resultat.     

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. 

 

Det er obligatorisk at indberette følgende ydelser efter død: 
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• 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. 

 

Kontakttype død registreres i NordEPJ ved at oprette en ny kontakt i eget ambulatorium.  

 
Oprettelse af dødekontakt  

Henvisningsmåde • 0: Ingen henvisning 

Afdeling • Eget ambulatorium 

Startmarkør • AFV01A9 = Akut patient 

Forløbslabel • Indbragt død: Nyt forløb med forløbslabel ’Død’ 

• Død på hospitalet: Patientens eksisterende forløb (før dødstidspunk-

tet) 

Aktionsdiagnose • DR991: Hjernedød i henhold til sundhedsloven § 176 

• DR992: Hjertedød i henhold til sundhedsloven § 176 

• DP950: Dødfødt barn 

Procedurer til af-

døde  

(kun de relevante) 

• Respiratorbehandling (koder under BGDA0) 

• Udtagning af organer og væv til transplantation (relevante KY-koder) 

 

Øvrige procedurer 

(kun de relevante) 

• Samtale med pårørende (BVAA5/ BVAW42 

 

Afslutningsmåde • DØ: Død. 

 

Kontaktvarighed 
 

Det er et krav i LPR3, at der skal registreres kontaktvarighed for ambulante besøg. Kontakter skal indbe-

rettes med både start- og sluttidspunkt. 

 

Med LPR3 skal det reelle starttidspunkt (mødetid) og sluttidspunkt for kontakten indberettes.  

 

Kontaktvarighed registreres via Bookplan i NordEPJ.  

 

Kontaktstart er når det kliniske personale siger ”goddag” til patienten. 

 

Kontaktslut er tidspunktet; når det klinisk personale siger farvel til patienten. Kontaktslut er det samme 

som afviklingstidspunkt i Bookplan. 
 

 
Start- og sluttidspunkter for kontakter  

Kontakt Starttidspunkt Sluttidspunkt 

Indlæggelse Indlæggelsestidspunkt Udskrivningstidspunkt 

Akutambulant kontakt Indskrivningstidspunkt Udskrivningstidspunkt 

Ambulant kontakt Mødetidspunkt Kontaktslut 
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10 Raske forsøgspersoner og forskningspati-

enter 

Raske forsøgspersoner, der ikke modtager udredning på baggrund af henvisning eller mistanke om kon-

kret sygdom eller sygdomsbehandling, skal – i modsætning til screening – ikke indberettes til LPR. Kon-

taktregistrering inkl. eventuelle procedurer skal frasorteres til indberetningen til LPR3.  

 

I NordEPJ registreres raske forsøgspersoner og forskningspatienter således: 

  

• Aktionsdiagnose DZ768D ’Rask forsøgsperson’ registres på kontakten (kontakterne) 

• Sygdomsforløb skal være ”Forskning” 

 

 

For patienter med igangværende sygdomsforløb og patientkontakter, som i forbindelse med eller i for-

længelse af sygdomsbehandling også modtager ekstra patientkontakter betalt af forskningsmidler, skal 

der i indberetningen foretages en markering af disse kontakter med ’betalt af forskningsmidler’, således 

at det sikres, at data om disse ekstra ydelser kan frasorteres i indberetningen til LPR. 

 

Du skal derfor på disse forskningskontakter redigere betalingsaftale til ”forskning”, og det gør du som ne-

denfor beskrevet:  

 

➢ Kontakten i kontekst 

➢ Gå til ”betalingsoplysninger” under ”Patientadministration” 

➢ Højreklik i betalingsoplysninger 

➢ Vælg ”rediger” 

➢ Vælg ”forskning i betalingsaftale 
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11 Omvisitering til privathospital eller anden 

Region  

Omvisitering til anden region 
 

For at omvisitere henvisningen vil du typisk være i ’patientkontekst’, men det kan også lade sig gøre fra 

’organisatorisk kontekst’. 

 

I patientkontekst omvisiterer du fra oversigten ’Henvisninger’. I organisatorisk kontekst omvisiterer du fra 

oversigten ”Visiterede – ikke indkaldte”. Det er kun visiterede henvisninger, der kan omvisiteres. 

 

Nedenstående eksempel viser, hvordan du omvisiterer fra patientkontekst: 

 

 

1)Du skal stå i patientkontekst, tast herefter CPR-nummer 

 

 

 

 

 

2) Højreklik på den visiterede henvisning og vælg ”omvisiter henvisning” – udfyld herefter dialogboksen 

med koden for den afdeling, der skal omvisiteres til.  
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Omvisitering til privathospital 
 

 
Proceduren er den samme når du omvisiterer til offentlige og private sygehuse, dog 

 

➢ Skal du udfylde og sende en omvisiteringsblanket når du omvisiterer til privathospital. Dette gø-

res via standardtekst i korrespondancemodulet. Dvs. du eftersender omvisiteringsblanketten. 

Standardteksten som indeholder omvisiteringsblanketten hedder ”omvisitering til privat” 

 
 

 

 

 

1) Udfyld skabelonen ved at indsætte standardtekst ”omvisitering til privat”. 

 

➢ Du skal højreklikke og vælge ”indsæt standardtekst” 

 

➢ Vælg ”Modtager/Send”, vælg ”tilføj afdeling” og tryk OK 

 

 

 

I Organisatorisk kontekst (F9) har henvisningen nu fået status ”omvisiteret”. I Patientkontekst er henvis-

ningen ikke længere på oversigten over modtagne henvisninger. 

Markør ved omvisitering 

I de tilfælde en patient omvisiteres UDEN forløbsansvaret lukkes fordi, der er forventning om, at patien-

ten kommer tilbage til kontrol efter udrednings-/behandlingsbehov er indfriet i privatregi eller på et anden 

offentligt sygehus uden for Region Nordjylland, skal markøren 

 

➢ AFV01X3 registreres = Patient omvisiteret til anden enhed 
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12  Billeddiagnostik 

Markør automatik i BDA 
 

Eksterne rekvisitioner får automatisk markøren: AFV01A3 
 

Interne rekvisitioner, hvor der oprettes forløbsansvar i BDA får automatisk markøren: AFV01A4 

  

Akutte rekvisitioner i Skaderøntgen får automatisk markøren: AFV01A9 

 

 

Rekvisitioner 

Det vi i dag kender som interne og eksterne henvisninger, er i NordEPJ rekvisitioner, som 

skal visiteres i EasyViz.   
  

Eksterne rekvisitioner  

Når et undersøgelsesresultat er endeligt godkendt i EasyViz, oprettes automatisk et syg-

domsforløb, et forløbsansvar og en kontakt i NordEPJ. Men FØRST når det endeligt god-

kendte svar foreligger. 
  

Interne rekvisitioner  

Når et undersøgelsesresultat er endeligt godkendt, bliver det til en assistance til rekvirende 

afdeling  
  

Er rekvirerende afdelings kontakt lukket, når der foreligger endelig beskrivelse fra BDA, vil der blive op-
rettet et forløbsansvar i BDA under stamafdelingens sygdomsforløb.  
 
➢ Startmarkøren skal være AFV01A4, denne sættes automatisk 

 
  

Markører  

 
Alle rekvisitioner fra praksis eller andre sygehuse får automatisk startmarkøren  

➢ henvist til diagnostisk undersøgelse, eksternt AFV01A3 
 
Pga. den automatiske startmarkør er det vigtigt at have et særligt fokus på kontrolpatienter og patienter 
i kræftpakkeforløb, hvor BDA starter pakkeforløbet, da der i begge tilfælde skal ændres på startmarkø-

ren.  
➢ Startmarkør, kontrolpatienter: AFV0A7 
➢ Startmarkør, kræftpakker: AFB**A 

 
  

Tilretning af markør  

 

Når beskrivelsen er godkendt, kan du se, at der er oprettet et sygdomsforløb, et forløbsan-

svar og en kontakt i BDA. Husk at lukke forløbsansvaret, når markøren er tilrettet. Det gør 

du ved at højreklikke på forløbsansvaret og vælger “afslut forløb”.  
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1) Rediger markøren ved først af gå til oversigten ”Kontakter”.  Kontakter finder du un-

der ”Person og Forløb”.  

  

2) Højreklik på Forløbsansvaret og tryk på ’Rediger’  

 

 
 

 

 

3) klik på markøren AFV01A3 og slet med krydset  

 

 

 
 

 

4) Tilføj i stedet markøren AFV01A7 for ’Henvist til kontrol’  

 

 

 
 

 

Hvis patienten starter kræftpakkeforløb, skal man i stedet tilføje markørerne for 

kræftpakke start og markør for første fremmøde i pakkeforløbet 

 

5) Markører i fx mamma-kræftpakke start AFB01A 

6) Markør for mammakræft-pakke, første fremmøde AFB01B  

 

 

Rediger sygdomsforløb 

 

Hvis BDA starter et kræftpakkeforløb for fx mammakræft skal sygdomsforløbet (forløbsla-

bel) ændres til ”kræft mamma”. 

 

➢ Stå i Patientkontekst 

➢ Vælg menuen ”sygdomsforløb” 
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➢ Højreklik og vælg ”kvalificer  

➢ Du kan nu ændre fra ”billeddiagnostik” til ”Kræft bryst” 

 

 

 
Afviste rekvisitioner 

 
I Organisatorisk kontekst under menupunktet ”visitation” og ”billeddiagnostiske rekvisitio-

ner – afviste”, kan du finde rekvisitioner, som er sendt til Billeddiagnostik og efterfølgende 

afvist. Hvis det kun enkelte af rekvisitionens undersøgelser, der er afvist, vil rekvisitionen 

ikke fremgå af oversigten. 
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Booking 
 

Bookplan fortsætter efter overgang til NordEPJ, men man skal være opmærksom på, at fremti-

dige bookinger i BDA ikke kan ses som en planlagt booking i kontaktoversigten NordEPJ  
 

Omvisitering  

 
Husk at undersøgelsen skal aflyses i Bookplan, samt sættes til aflyst/afbrudt i RIS 
 

Omvisitering i Region Nordjylland 
  

En rekvisition, der skal omvisiteres til en anden billeddiagnostisk afdeling i RN, kan omvisi-

teres ved at ændre modtageren i EasyViz. Dette flytter henvisningen over til den nye afde-

ling, og sætter status til klar til visitation. 

 

Omvisitering til anden region (foreløbig vejledning) 

Det er p.t. ikke muligt rent systemteknisk at omvisitere en visiteret rekvisition, hvorfor ne-

denstående procedure skal følges indtil anden vejledning kommer.  

  

Start med 

➢ ”Opret udenregional-/speciallægerekvisition”. 
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➢  Gå til menuen ”opret udenregional-/og speciallægerekvisition” via ”Rekvisition og 

svar” og menuen ”Billeddiagnostik”

 
 

 

➢ Udfylde alle stjernemarkerede felter og udfylde på alle faner, hvor der er en rød dot  

 

 
 

 
➢ Vær meget opmærksom på at udfylde feltet ”kopimodtager”  

 

 

 
 

 

Du skal medsende en omvisiteringsblanket 
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➢ Gå til korrespondancebreve i menuen ”Korrespondance”, højreklik og vælg ”opret korrespondan-

cebrev”  

 

 

 
 

 
 

Udfyld skabelonen ved at indsætte standardtekst ”omvisitering til privat”.  

Du skal højreklikke og vælge ”indsæt standardtekst” og herefter vælge ”omvisitering til pri-

vat” som standardtekst 

  
➢ Udfyld skabelonen 

➢ Vælg modtager/send 

➢ Udfyld med mod modtager (f.eks. Aleris Hamlet, Røntgen) 

➢ Vælg send 

 

 

 
Korrespondancer 

 
Du kan have brug for at afvise en rekvisition og lave en korrespondance til egen læge, hvis 

en patient af en eller anden grund ikke ønsker at møde til undersøgelse.   

  

Du kan lave en korrespondance via ”afviste listen” i NordEPJ 

  

➢ Gå i Organisatorisk kontekst (F9), vælg ”visitation” ”Billeddiagnostiske  

Rekv.”  
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➢ Højreklik og vælg ”gå til korrespondancebrev 

 

 
 
Du kan herefter markere rekvisitionen, som “håndteret” 

 

 
   

  
Forespørgselsnotater 

 
Et forespørgselsnotat, fx notater i forbindelse med, at der håndteres forsikringssager, hed-

der i NordEPJ et ”administrativt notat” eller et ”sekretærnotat”. Begge notattyper kan læses 

i journalen, men går IKKE i E-journal.  

 

➢ Gå til menuen ”plan og resultater” 

➢ Højreklik 

➢ Opret aktivitet 

➢ Vælg Administrativt notat 

 

 
 

 

 
Oprette papirrekvisition 

 
Skulle der opstå den situation, at du får brug for at oprette en rekvisition ”fra jer selv til jer 

selv”, skal du gøre det på denne måde  
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Oprette papirrekvisition 
 

➢ Stå i menuen ”Rekvisitioner og svar” og klik på ”Billeddiagnostik” 

 

 

 

➢ Højreklik og vælg ”indtast modtaget papirhenvisning” 

 

 

 

 

➢ Udfyld rekvisitionen 
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➢ Når du trykker OK, vil rekvisitionen få status ”Afventer visitation” og er klar til at blive visiteret i 

EasyViz 

 

 

 

➢ Når svaret er endeligt godkend vil der blive oprettet et sygdomsforløb ”Billeddiagnostik” et for-

løbsansvar i Billeddiagnostik område og en ambulant kontakt. 
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13 Indberetning til LPR3 

 
Landspatientregistret administreres af Sundhedsdatastyrelsen og er et nationalt register, 
som indeholder oplysninger om patienter behandlet på de danske hospitaler bl.a. oplysnin-
ger om procedurer, behandlinger, diagnoser, bidiagnoser, tillægskoder, laboratorieydelser, 
diagnostiske ydelser. Man kan også sige, at det er en stor database, som indeholder alle de 
registreringer, der laves når en patient er i kontakt med et hospital. 

I marts 2019 lancerede Sundhedsdatastyrelsen en ny og moderniseret udgave af Landspati-
entregisteret, den nye udgave benævnes LPR3. Formålet med LPR3 er blandt andet at ind-
beretningerne, på baggrund af forløbsdannelse, afspejler hvordan patienternes kontakt med 
sygehusvæsenet har været.  
Alle de data, der registreres i hospitalernes systemer indberettes mindst en gang i døgnet til 
LPR3, og er således en forudsætning for analyser og statistik vedrørende patientbehandling. 
  

Forløbstankegangen er central i LPR3  

Udover den kontaktbaserede indberetning, skal der indberettes sygdomsforløb, forløbsele-

menter/forløbsansvar og forløbsmarkører til LPR3. Et sygdomsforløb repræsenterer det 

overordnede sygdomstema. I NordEPJ viser oversigten ”kontakter” patientens sygdomsfor-

løb med tilhørende forløbs- og kontaktansvar. Et sygdomsforløb skal betragtes som patien-

tens og ejes ikke af en bestemt afdeling. Et sygdomsforløb skal afsluttes når patienten ikke 

længere fejler sygdommen.   

 

Forløbsmarkører  

Forløbsmarkører sætter den rettighedsmæssige ramme. I NordEPJ registreres forløbsmar-

kører på forløbsansvaret og ikke på den enkelte kontakt. Langt de fleste startmarkører regi-

streres ved visitering af en henvisning. I NordEPJ skal feltet ’forløbsspor’ udfyldes sammen 

med registrering af en startmarkør. Det er ved valg af forløbsspor, at man tager stilling til, om 

det er en patient, der skal visiteres til udredning, behandling, kontrol etc. 

 

Indberetningsvejledningen dækker principper og regler til indberetning til LPR3. Registre-

ringsmæssigt er der muligheder for regionale tilpasninger. Den regionale vejledning og Ind-

beretningsvejledningen supplerer hinanden. Et eksempel på regionale registreringer er an-

vendelse af ”kodefri aktiviteter”. Kodefri aktiviteter svarer til tidligere kendte lokal koder og er 

således registreringer, der bruges til eksempelvis statistik eller i forskningssammenhæng, 

men som ikke indberettes til LPR3.    
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Centrale LPR3-begreber 

Begreb Forklaring 

 

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

En forløbslabel angiver det overordnede kliniske tema for et forløb, jf. Indberet-

ningsvejledningen 

Det er i NordEPJ ikke muligt at oprette et nyt sygdomsforløb, hvis der allerede 

er et åbent sygdomsforløb i forvejen med samme navn, fx kan du ikke have to 

åbne forløb med sygdomsforløb ”Mave- og tarmsygdomme”.  

I NordEPJ findes feltet ”klinisk navngivning” – dette felt kan man udfylde med et 

”ekstra navn” til sygdomsforløbet, således det er nemmere at adskille sygdoms-

forløb. 
 

Forløbsele-

ment/forløbsan-

svar  

Forløbselement og forløbsansvar er det samme. Forløbsansvar/forløbselemen-

tet repræsenterer afdeling på overafdelingsniveau, hvilket vil sige SHAK kode 

på 6. ciffer. 

I NordEPJ registreres forløbsmarkører på overafdelingsniveau – altså på for-

løbsansvaret.  

I NordEPJ knyttes henvisninger til forløbsansvaret.  

 

Forløbsmarkør Forløbsmarkører sætter den rettighedsmæssige ramme og markerer tidstro 

hændelser i et sygdomsforløb. 

 

Udredningsret, behandlingsret, kræftpakker, retslige vilkår i Psykiatrien, genop-

træning og færdigbehandling registreres med markører. 
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14 Forløb  

Sygdomsforløb 
 

Alle ydelser og kontakter, som vedrører samme kliniske forløb, skal kobles sammen i ét forløb, når 

der indberettes til LPR3. 

 

Principperne og kravene til forløbsregistrering skal følges: 

 

• Patientens kontakter vedrørende samme sygdomsforløb på tværs af specialer, hospitaler og 

enheder, skal samles på samme sygdomsforløb 

• 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 LPR3 

 

I LPR3 kan der dannes sygdomsforløb på tværs af regioner. Ydelser og kontakter, i forskellige regio-

ner, vedr. samme kliniske sygdomsforløb skal kobles via ”reference-ID”.  

Denne medsendes automatisk henvisningen mellem regioner, forudsat at der henvises i samme syg-

domsforløb. 

Forløbslabels/Sygdomsforløb 
Forløbets label skal betragtes som en overskrift på sygdomsforløbet og fortæller meget overordnet, 

hvad årsagen er til patientens forløb. 

Label kan skiftes undervejs i et forløb til en i nogen grad mere relevant label, når kendskabet til pati-

entens sygdomsforløb øges.  

Eksempelvis kan der på et forløb skiftes fra indledningsvis label ”Uspecifik sygdom” til senere ”Kro-

nisk obstruktiv lungesygdom (KOL)”. Når label skiftes, skiftes den for alle kontakter på hele sygdoms-

forløbet.  

 

I NordEPJ er det muligt at lave ”klinisk navngivning” på et sygdomsforløb. Dette kan være relevant i 

de tilfælde en patient fejler eksempelvis to af hinanden uafhængige øjensygdomme – fx, grå stær og 

våd AMD. Ved klinisk navngivning af et sygdomsforløb sættes en ny startmarkør og dermed også ny 

rettighedsmæssig ramme   

 

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 

• Psykiatri (..) 
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• Graviditet, fødsel og barsel 

• Nyfødt 

• Nationalt screeningsprogram  

 

Kvalificering af label skal gøres løbende af enhver afdeling involveret i forløbet. 

 

Registrering af sygdomsforløb i NordEPJ 

 

Oprette et sygdomsforløb 

• Stå i menuen ”Sygdomsforløb” 

• Højreklik og vælg ”opret sygdomsforløb”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalificere eller redigere sygdomsforløb 

• Vælg dit sygdomsforløb via menuen ”Sygdomsforløb” 

• Højreklik og vælg kvalificer eller højreklik og vælg rediger – du skal vælge ”rediger” hvis du skal 

ændre startdato og klokkeslæt.   
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Afslutte sygdomsforløb 

Et sygdomsforløb skal afsluttes når patienten ikke længere fejler sygdommen i sygehusregi. 

Et sygdomsforløb afsluttes ved at  

 

• Vælge sygdomsforløb i menuen ”Sygdomsforløb” 

• Højreklikke og vælge ”afslut” 

 

Får du brug for at genåbne sygdomsforløbet , skal du 

 

• Højreklikke og vælge ”genåbn”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flytte en kontakt til et andet sygdomsforløb 

Du kan få brug for at flytte en kontakt til et andet sygdomsforløb, det gør du ved at 

 

• Højreklikke på din kontakt og vælge ”flyt” 

• Der kommer en boks op med patientens åbne sygdomsforløb – du vælger det rigtige sygdomsfor-

løb og klikker OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På samme måde som du flytter en kontakt til et andet sygdomsforløb, så kan du også flytte 

forløbsansvaret med dertilhørende kontakter 
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Forløbsmarkører 
• Alle patientrettigheder skal i LPR3 registreres med forløbsmarkører  

• Kendte AF*, AG* og AH*-koder 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 skal registreres med forløbsmarkører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan oprette, kvalificere, redigere og afslutte sygdomsforløb via oversigten ’Sygdomsforløb’.  

 

 
 
Du kan også gøre dette via oversigten ’Kontakter’ 

 

 
 
For at kunne oprette et sygdomsforløb via oversigten ’Kontakter’ skal der oprettes et forløbsansvar.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forløbsmarkører skal dels markere den rettighedsmæssige ramme, som patienten 

er omfattet af. 

Forløbsmarkører markerer også, hvorvidt patienten omfattes af et pakkeforløb. 

Forløbsmarkører markerer derudover passive venteperiode eks. ”ikke ventende, pati-

entens ønske” og ikke mindst indfrielse af en rettighed, eks. ”Behandling start”. 
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Markørtidspunkterne anvendes til opgørelser af, om patientrettigheder og pakkeforløb overholdes,  

afregning af færdigbehandlingsdage med mere.  

Det er derfor vigtigt, at forløbsmarkørerne registreres tidstro og så hurtigt som muligt efter hændel-

sen/markøren er ’sket’. Registrering af markør beskrives i senere afsnit. 

Markørtyper 
 

Forløbsmarkører kan inddeles i typer.  

 

• Startmarkører 

• Hændelsesmarkører 

• Markørpar 

 

 
Startmarkører – sætter den rettighedsmæssige ramme.  

 

Der findes flere startmarkører indenfor:  

• Udredning 

• Behandling 

• Diagnostisk undersøgelse 

• Akut patient, graviditet, kontrol m.m. 

 

En startmarkør skal anvendes som den første markør på forløbsansvaret/forløbselementet og skal 

også anvendes undervejs, når der opstår nye rettigheder såsom ved fornyet udrednings- eller be-

handlingsbehov. 

 
Hændelsesmarkører – markerer periodeskift i patientens forløb samt enkelthændelser. 

 

Hændelsesmarkører er eks. ’udredning start’ og ’klinisk beslutning om behandlingsbehov  

Hændelsesmarkører er også markører til pakkeforløb (diagnostisk-, metastase-, kræft og psykiatri-

pakker). 

Hændelsesmarkører er også enkelthændelser, f.eks. ’udredningsplan udarbejdet pga.(..)’, ’Samtykke 

til behandling’ (maksimale ventetider), som kan forekomme i forløbet, men ikke nødvendigvis skal fo-

rekomme. 

 

 
Startmarkører og efterfølgende hændelsesmarkører 
 

Startmarkører og visse hændelsesmarkører markerer, at ”hér starter eller slutter en periode”. Én peri-

ode betragtes som afsluttet, når en ny markør starter en ny periode.  

 

Eksempelvis vil en periode ’henvist til udredning’ betragtes som afsluttet, ved at der sættes en ny 

markør for ’udredning start’. ’Udredning start’ markerer derfra perioden, hvor patienten er under ud-

redning, indtil ”hændelse klinisk beslutning”. Endvidere; da ny rettighed kræver ny startmarkør, sættes 

’henvist til behandling’, som indikerer ”venteperioden” frem til ny markør ’behandling start’.  

En hændelsesmarkør for ”udredningsplan udarbejdet’ kan placeres før og efter udredning start. 

 
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”. 



 

 

 

Side 45 af 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 undersø-

gelser og andet (herunder forskning og nationale screeninger). 

 
Startmarkør uden efterfølgende hændelsesmarkører 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved behov for fornyet udredning eller behandling (med ventetid) er der dog generelt krav om ny start-

markør. 

 

 

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. 

 
Markørpar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indskrivningen (forløbs-

elementet) må afsluttes 

uden yderligere markør 

AFV01A1 

Henvist til  

udredning 

AFV01B 

Udredning start 

AFV01E1 

Henvist til  

behandling 

AFV01F 

Behandling start 

AFX01D1 

Udredningsplan            

udarbejdet af lægefag-

lige årsager 

AFX01A 

Klinisk beslutning: 

endeligt udredt, be-

handling i sygehus-

regi   

Omfanget af markørregistreringen afhænger særligt af den rettighedsmæssige 

ramme. 

Ved ret til hurtig udredning eller ret til behandling, skal forløbsmarkører afdække 

hele perioden frem til patientens eventuelle behandlingsbehov bliver indfriet. 

AFV01A7  

’henvist til 

kontrol’ 

forløbselementet) må 

afsluttes uden yderli-

gere markør 

AFV02K1  

Ikke ventende, klinisk 

begrundelse, start 

AFV01E1 

Henvist til  

behandling 

AFV01F 

Behandling start 

AFV02K2  

Ikke ventende, klinisk 

begrundelse, slut 
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Registrering af markører i NordEPJ 
 

I NordEPJ registreres forløbsmarkører på forløbsansvaret og ikke på den enkelte kontakt eller henvis-

ning.  

Langt de fleste startmarkører registreres ved visitering af en henvisning. I NordEPJ skal feltet ’forløbs-

spor’ udfyldes før det er muligt at registrere en startmarkør. Det er ved valg af forløbsspor, at man ta-

ger stilling til, om det er en patient, der skal henvises til udredning, behandling, kontrol etc. 

Når man har taget stilling til dette, indsnævres valget af startmarkører automatisk i forhold til hvilket 

forløbsspor, der er valgt. Dermed bliver man kun præsenteret for relevante forløbsmarkører både ved 

visitation og efterfølgende i patientens sygdomsforløb.   

Valg af forløbsspor og startmarkør skal også ske, når du opretter et nyt forløbsansvar uden der nød-

vendigvis er visiteret en henvisning. 

 

Markører registreres på forløbsansvaret 

 

= forløbsansvar 

 

I nedenstående eksempel er sygdomsforløbet ”Fertilitet” og forløbsansvaret er ”Alb gyn-obst. 

Område” 

 

Udredningsretten 
Retten til hurtig udredning omfatter alle planlagte patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til 

udredning på sygehus, eksklusiv retspsykiatriske patienter og tvangsindlagte patienter.  

 

 

 

 

 

 

 

Markører i et udredningsforløb 

Et udredningsforløb indeholder obligatorisk: 

• Startmarkør ’henvist til udredning (..)’,  

• Markør for udredning start og  

• Markør ’klinisk beslutning: endelig udredt (..)’  

 

Markør for udredningsplan skal registreres i de tilfælde, hvor klinisk beslutning ikke kan sættes in-

denfor 30 kalenderdage. 

 

Der tælles aktiv ventetid fra startmarkør, indtil markør for klinisk beslutning.  

 

Afbrydelse af venteforløbet anvendes, når udredningen afsluttes, inden det er muligt at udtale sig om 

patientens behandlingsbehov. Måske er patienten slet ikke set, eller relevante undersøgelser ikke ud-

ført.   

 

Patienten visiteres til udredning, når der er behov for afklaring af behandlingsbe-

hov. Patienten har ret til at blive udredt indenfor 30 dage, hvis det er fagligt mu-

ligt.  

 



 

 

 

Side 47 af 70 

I Psykiatrien registreres parallelt med generel udredningsregistrering også udredningspakke start. 

Se afsnit om Udredningspakker i Psykiatrien nedenfor. 

 
Markører som kan registreres i et udredningsforløb 

AFV01A1 Henvist til udredning 

AFV01A1B Patient i igangværende udredning 

AFV01A1A Henvist til udredning, maksimale ventetider   

  

AFV01B Udredning start 

  

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 

AFX01C Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi 

  

AFX01D1 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige år-

sager    

AFX01D1A  Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende 

eller ekstern samarbejdspart 

AFX01D2 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens 

afslag på tilbud om udredning i anden enhed 

AFX01D3 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens 

ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt 

AFX01D4 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende 

kapacitet 

  

AFX01E Klinisk beslutning: henvises til videre udredning i anden enhed  

  

AFV02K1 Ikke ventende, klinisk begrundelse, start   

AFV02K2      Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut   

  

AFV02L1 Ikke ventende, patientens ønske, start   

AFV02L2     Ikke ventende, patientens ønske, slut   

 

AFV01X1 Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

AFV01X2 Venteperiode afsluttet, patientens ønske 

  

Ovenfor nævnte markører, anvendes ved udredning i psykiatri og på somatiske hospitaler. 

 

 

 
Eksempel: Udredningsforløb med udredningsplan ifm. indkaldelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFV01A1 

Henvist til  

udredning 

AFX01C 

Klinisk beslutning: en-

deligt udredt/udredning 

slut, ingen behandling i 

sygehusregi 

AFX01D2 

Udredningsplan udar-

bejdet pga. patientens 

afslag på tilbud om ud-

redning i anden enhed 

AFV01B 

Udredning start 
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Ved at orientere dig i oversigten ”Kontakter i NordEPJ kan du nu se de registrerede  markører på et 

forløbsansvar.  

 

 

 

 

Nedenstående er et eksempel på markører i et udrednings- og behandlingsforløb 

 

 

Du kan også orientere dig  om markørregistrering på et sygdomsforløb i  oversigtsbilledet 
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Eller ved at trykke F7 og vælge REG sekretær i rullemenuen øverst til højre  

     

 

 

På overblikket ses en byggesten med forløbsmarkørerne på sygdomsforløbet. Hvis ikke du kan se 

forløbsmarkørerne, skal du opdatere ved at trykke F5

 

 

Støtte til markørregistrering findes via: 

• Valg af forløbsspor i forbindelse med visitation 

• Automatisk registrering af plankode i udredningsretten ved tilknytning af korrekt bilag til ind-

kaldelsesbrev. 

 

 

Hvis patienten afsluttes under venteforløbet; 

• Inden udredning er startet 

 

 Anvendes en af følgende markører til at markere venteforløbet afsluttet: 
 

 Markører for afbrydelse af venteforløb 

AFV01X1 Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

  

AFV01X2         Venteperiode afsluttet, patientens ønske 

        

AFV01X3         Venteperiode afsluttet, patientens ønsker omvisitering = frit sygehusvalg 

 

• Efter udredningen er startet 

 

AFX01C       Udredning slut, ingen behov for behandling i sygehusregi 
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Udredningspakker i Psykiatrien 
For udredningspatienter i Psykiatrien registreres markører for udredningspakker. Markørerne er et til-

læg til de generelle forløbsmarkører for udredningspatienter.  

 

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’. 

 

Læs nærmere om registrering af udredningspakker i ’Pakkeforløb i Psykiatrien’. 

 

Der findes kun startmarkører for udredningspakkerne, ingen slutmarkører. 

 
Tabel 14.1: Markører vedr. udredningspakker (Voksenpsykiatri samt B&U) 

AGA Markører for udredningspakker, voksenpsykiatri 

AGA02A Afklarende samtale: pakkeforløb start 

AGA03A Standard udredningspakke: pakkeforløb start 

AGA04A Udvidet udredningspakke: pakkeforløb start 

  

AHA Markører for udredningspakker, BUP 

AHA01A BUP Afklarende samtale: pakkeforløb start 

AHA02A BUP Basis udredningspakke: pakkeforløb start 

AHA03A BUP Standard udredningspakke: pakkeforløb start 

AHA04A BUP Udvidet udredningspakke: pakkeforløb start 

 

 
Eksempel 14.1: Udredningsforløb med udredningspakke-start ved første besøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFV01A1 

Henvist til  

udredning 

AFX01C 

Klinisk beslutning: en-

deligt udredt/udredning 

slut, ingen behandling i 

sygehusregi 

AFV01B 

Udredning start 

 

AGA04A 

 Udvidet udrednings-

pakke: pakkeforløb 

start 

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/Psykiatrien/FagligeAdmRetningslinjer/Patientregistrering/Behandlingspakker%20katalog.pdf
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Udredning, maksimale ventetider og somatiske pakkeforløb 

 

 

 

 

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 fo-

religger inden 30 dage fra henvisningen.  

  

Hvis der iht. ”indgange til kræftpakkeforløb” også er begrundet mistanke om kræft, skal patienten om-

fattes 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. 

 

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 

• Så snart patienten visiteres til pakkeforløb er der ikke krav om yderligere udrednings-registrering, 

men i stedet registreres pakkeforløbet 

• Hvis patienten udgår af pakkeforløb registreres videre efter generel udrednings-registrering 

 

 
Eksempel: 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) inden-

for 14 dage. På besøget konstateres, at der er begrundet mistanke om kræft, hvorfor pakkeforløbet startes. C-punktet i pakke-

forløbet erstatter nu generel markør for klinisk beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksempel: Patienten visiteres i pakkeforløb men afkræftes senere 

Mistanken afkræftes men udredningen fortsætter indtil klinisk beslutning. 

 

 

 

 

  

Ved mistanke om alvorlig sygdom, som kan være kræft (samt iskæmisk hjertesyg-

dom), er patienten omfattet af ret til udredning under de maksimale ventetider.  

 

AFV01A1A 

Henvist til udred-

ning, maksimale 

ventetider   

AFV01B 

Udredning start 

 

AFB16A 

Kræft i prostata: henvis-

ning til pakkeforløb start 

AFB16C 

Kræft i prostata: be-

slutning vedrørende 

initial behandling 

AFB16B 

Kræft i prostata: udred-

ning start, første frem-

møde 

AFV01A1A 

Henvist til udred-

ning, maksimale 

ventetider 

AFB12A 

Kræft i tyk- og ende-

tarm: henvisning til pak-

keforløb start  

  

AFB12B 

Kræft i tyk- og ende-

tarm: udredning start, 

første fremmøde  

AFB12X1 

Kræft i tyk- og ende-

tarm: pakkeforløb slut, 

diagnose afkræftet 

  

AFX01C 

Klinisk beslutning: en-

deligt udredt/udredning 

slut, ingen behandling i 

sygehusregi 
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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.  

 

Pakkeforløbet beskrives i: Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvor-

lig sygdom, der kunne være kræft. 

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 e det diagnostiske pakkeforløb (med fokus på alvorlig syg-

dom) er slut, selvom patienten fortsat skal udredes. Hvis patientens udredning fortsætter, efter pakke-

forløbets afslutning, registreres: 

 

• Markør ’klinisk beslutning: endelig udredt (..)’  

• Markør for udredningsplan hvis klinisk beslutning ikke kan sættes indenfor 30 kalenderdage. 

 

Der tælles aktiv ventetid fra startmarkør, indtil markør for pakkeforløb slut eller klinisk beslutning. Der-

for er det relevant at registrere passiv ventetid, (se tidligere afsnit om Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet.).  

 

Hvis pakkeforløbet, af andre årsager end patientens ønske, afbrydes inden første fremmøde, afbry-

des venteforløbet med markør ’Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse’ (se tidligere afsnit om 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.).  

Afbrydelser efter pakkeforløbet er startet, registreres implicit med markører for ’diagnostisk pakkefor-

løb slut, (..).  

 

Bemærk: Det er kun, såfremt der sættes en klinisk beslutning, iht. udredningsretten, at venteforløbet 

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. 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/3AACA5B705B44EAF84F62B9FBB16AC7A.ashx
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/3AACA5B705B44EAF84F62B9FBB16AC7A.ashx
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forlænges efter ’diagnostisk pakkeforløb slut,(..)’. Hvis patienten efter pakkeforløb slut, ikke er at be-

tragte som aktivt ventende, er det irrelevant at registrere klinisk beslutning. Patienten kan eksempel-

vis efter pakkeforløb slut, ses til en kontrol på klinisk relevant tidspunkt, uden at venteforløbet dermed 

forlænges.  

 
 Markører som kan registreres på patient i diagnostisk pakkeforløb 

AFV01A1A Henvist til udredning, maksimale ventetider   

AFA01A Diagnostisk pakkeforløb: henvisning til pakkeforløb start 

  

AFA01B Diagnostisk pakkeforløb: udredning start, første fremmøde 

  

AFA01X1 Diagnostisk pakkeforløb slut, klinisk beslutning 

AFA01X2 Diagnostisk pakkeforløb slut, patientens ønske 
 

AFV02K1 Ikke ventende, klinisk begrundelse, start   

AFV02K2      Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut   

  

AFV02L1 Ikke ventende, patientens ønske, start   

AFV02L2     Ikke ventende, patientens ønske, slut   

 

AFV01X1 Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

AFV01X2 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 

AFX01C Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi 

  

AFX01D1 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige år-

sager    

AFX01D1A  Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende 

eller ekstern samarbejdspart 

AFX01D2 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens 

afslag på tilbud om udredning i anden enhed 

AFX01D3 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens 

ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt 

AFX01D4 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende 

kapacitet 
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Behandlingspatient 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter kan henvises og visiteres til behandling, selvom patienten på tidspunktet ikke er behand-

lingsparat. 

 

Bemærk, at patienter, som er henvist til behandling af kræft (initial behandling samt onkologisk efter-

behandling), har en skærpet ret til behandling efter de maksimale ventetider. Dette beskrives i et se-

nere, 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.  

 

Ej ret til udvidet frit sygehusvalg omfatter: 

Henvisning til organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehand-

ling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation og rekreations- og rehabilite-

ringsophold. 

 

Der tælles aktiv ventetid fra startmarkør, til ’behandling start’. Derfor kan det være relevant at regi-

strere passiv ventetid, (se tidligere afsnit om Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.).  

Hvis patienten, som er henvist til behandling, ikke er behandlingsparat, registreres passiv ventetid 

(klinisk begrundelse eller patientens ønske) umiddelbart efter startmarkør på forløbsansvaret. 

 

Afbrydelse af venteforløb (se tidligere afsnit om Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) anvendes, 

hvis patientens behandlingsbehov bortfalder inden ’behandling start’. 

 

Markøren for ’behandling slut’ kan frivilligt anvendes for eksempelvis at markere afslutning af en serie 

behandlinger. 

 

Patienter henvises og visiteres til behandling, når der foreligger et konkret be-

handlingsbehov. 

Patienten har ret til at blive behandlet indenfor 30 dage. 

Hvis dette ikke er muligt, har patienten, visse tilfælde undtaget, ret til udvidet frit syge-

husvalg. 

 

Patienter henvist til genoptræning har også ret til udvidet frit sygehusvalg 

Markører i et behandlingsforløb registreres på forløbsansvaret i NordEPJ  
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I Psykiatrien registreres, parallelt med generelle behandlingsmarkører, også markører for start og 

slut af specifikke behandlingspakker. Se senere afsnit om Behandlingspakker i psykiatrien.  

 
 Markører som kan registreres i et behandlingsforløb* 

AFV01E1 Henvist til behandling  

AFV01E1B Patient i igangværende behandling  

Bemærk, at denne titel er misvisende. Betydningen er; igangværende ventetid på 

behandling. Markøren kan anvendes ved viderevisitering i venteperioden, som 

startmarkør på nyt forløbsansvar. 

AFV01E2 Henvist til behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg 

  

AFV01F Behandling start 

  

AFV01X9 Behandling slut (frivillig) 

  

AFV02K1 Ikke ventende, klinisk begrundelse, start   

AFV02K2      Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut   

  

AFV02L1 Ikke ventende, patientens ønske, start   

AFV02L2     Ikke ventende, patientens ønske, slut   

 

AFV01X1 Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

AFV01X2 Venteperiode afsluttet, patientens ønske 

  

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 Pati-

ent der behandles under de maksimale ventetider. 
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Behandlingspakker i psykiatrien 
 

Patienter omfattet af behandlingspakke i Psykiatrien skal i tillæg til de generelle markører for behand-

ling registreres med markører for behandlingspakken.  

 

Læs nærmere om registrering af behandlingspakker i ’Pakkeforløb i Psykiatrien’. 

 

Der skal registreres markør for start af specifik behandlingspakke og generel markør når behandlings-

pakken slutter.  

 

I Psykiatrien, Region Nordjylland, er det besluttet, at behandlingspakken registreres ifm. første be-

handlingskontakt, 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’. 

 

Pakkeslutmarkøren skal registreres, når pakken faktisk afsluttes.  

 

En pakke kan starte på en kontakt og slutte på en anden kontakt. 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. 

 
Markører vedr. behandlingspakker (Voksenpsykiatri) 

AGB01A Angst og social fobi: pakkeforløb start 

AGB02A Tilpasningsreaktion: pakkeforløb start 

AGB03A Bipolar affektiv sindslidelse: pakkeforløb start 

AGB04A Depressiv enkeltepisode: pakkeforløb start 

AGB05A Periodisk depression: pakkeforløb start 

AGB06A OCD: pakkeforløb start 

AGB08A Spiseforstyrrelser: pakkeforløb start 

AGB09A PTSD: pakkeforløb start 

AGB10A Evasiv personlighedsforstyrrelse: pakkeforløb start 

AGB11A Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse: pakkeforløb start 

AGB12A ADHD: pakkeforløb start 

AGB13A Incident skizofreni: pakkeforløb start 

AGB14A Traumatiserede flygtninge: pakkeforløb start 

  

AGB99X1 Pakkeforløb afbrudt, andet forløb 

AGB99X2 Pakkeforløb afbrudt, patientens ønske 

AGB99Y Pakkeforløb gennemført 

 

AFV01A8 Henvist til andet 

 

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/Psykiatrien/FagligeAdmRetningslinjer/Patientregistrering/Behandlingspakker%20katalog.pdf
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 Markører vedr. behandlingspakker (B&U) 

AHB01A BUP ADHD: pakkeforløb start 

AHB02A BUP Anoreksi: pakkeforløb start 

AHB03A BUP Autisme: pakkeforløb start 

AHB04A BUP Depression: pakkeforløb start 

AHB05A BUP OCD: pakkeforløb start 

  

AHB99X1 Pakkeforløb afbrudt, andet forløb 

AHB99X2 Pakkeforløb afbrudt, patientens ønske 

AHB99Y Pakkeforløb gennemført 

 

AFV01A8 Henvist til andet 

 

To sæt, á tre slutmarkører gælder for alle pakker i henholdsvis voksenpsykiatrien og børn- og unge-

psykiatrien. 

 

  

Behandlingspakke på to forløbsansvar 

Patienten starter i behandlingspakke på første besøg og fortsætter senere i pakken. Ved afslutning af pakken sættes slutmar-

kør. 

 

  

AFV01E1 

Henvist til  

behandling 

AFV01F 

Behandling start 

 

AFV01A8 

Henvist til andet 

 

AHB03A 

BUP Autisme: pakke-

forløb start 

AHB99Y 

Pakkeforløb gennem-

ført 
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Patient der behandles under de maksimale vente-

tider 
 

 

 

 

 

 

 

Se evt. Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved is-

kæmiske 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 

 

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 behand-

lingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete; operation, initiale medicinske eller strå-

leterapi, 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 

Patienter, som er henvist til behandling af kræft (initial behandling samt onko-

logisk efterbehandling), (samt iskæmisk hjertesygdom med behov for revaskulari-

sering), har ret til behandling efter de maksimale ventetider. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169865
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169865
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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 ’behand-

ling start’.  

• Den generelle markør for ’behandling start (..)’ erstatter ikke markøren i kræftpakkeforløbet.  

 

’Samtykke til behandling, maksimale ventetider(..)’ må/kan registreres før ’henvist til behandling, mak-

simale 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 efterbe-

handling. 

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 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

 
 Markører som kan registreres i et behandlingsforløb under de maksimale ventetider 

AFV01E1A Henvist til behandling, maksimale ventetider 

AFV01E3 Henvist til onkologisk efterbeh., maksimale ventetider 

  

AFV01C8 Samtykke til behandling, maksimale ventetider 

AFV01C9  Samtykke til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider  

  

AFV01F Behandling start 

AFV01F1  Onkologisk efterbehandling start, maksimale ventetider  

  

AFV01X9 Behandling slut (frivillig) 

  

AFV02K1 Ikke ventende, klinisk begrundelse, start   

AFV02K2      Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut   

  

AFV02L1 Ikke ventende, patientens ønske, start   

AFV02L2     Ikke ventende, patientens ønske, slut   

 

AFV01X1 Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

AFV01X2 Venteperiode afsluttet, patientens ønske 
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Kræftpakkeforløb 
 

Kræftpakkeforløb standardiserer patientforløb fra mistanke om kræftsygdom over udredning, behand-

ling og opfølgning. Dels beskriver kræftpakkeforløbene det faglige indhold, men også anbefalede for-

løbstider for hele forløbet og dele deraf. 

 

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/behand-

ling af ensartet høj kvalitet. 

 

Rettighedsmæssigt er alle kræftpatienter (inkl. mistanke om kræft) omfattet af de maksimale venteti-

der, jf. Sundhedsloven.  

Kun ved begrundet mistanke, er patienten omfattet af et kræftpakkeforløb. 

Læs her om indgange til kræftpakkeforløb, beskrivelse af de enkelte kræftpakkeforløb og opfølgnings-

program.  

 

 

 

 

 

 

 

Markører i et kræftpakkeforløb 

Der findes markører til: 

• Organspecifikke kræftpakkeforløb AFB*  

• Metastaser uden organspecifik kræfttype AFD01*. 

 
Det er vigtigt at være opmærksom på om en kræftpakke starter på henvisningstidspunktet, er det 
tilfældet, skal du vælge relevante kræftpakke i forløbsspor da de maksimale ventetider er implicit i A-
punktet i kræftpakken. 
 

Er der filterfunktion i kræftpakken, skal du vælge ”maksimale ventetider i forløbssporet” 

 

Du kan i forbindelse med visitation af en henvisning kun sætte en startmarkør. Har du brug for også 

at registrere eksempelvis ”ikke ventende……..” skal dette gøres på forløbsansvaret.  

 

Kræftpakkemarkørerne registreres i tillæg til generelle markører vedrørende de maksimale ventetider. 

 

. 
 Kræftpakkeforløb på flere forløbsansvar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AFV01A1A 

Henvist til  

udredning, mak-

simale ventetider 

AFB20A 

Livmoderkræft:  

henvisning til pakke-

forløb start  

AFV01E1A 

Henvist til  

behandling, mak-

simale ventetider 

AFB20F1 

Livmoderkræft: 

initial behandling 

start, kirurgisk   

  

AFB20B 

Livmoderkræft:  

udredning start før-

ste fremmøde  

AFB20C 

Livmoderkræft:  

beslutning vedrørende 

initial behandling   

 AFV01C8 

Samtykke til be-

handling, maksi-

male ventetider  

 

AFV01F 

Behandling start  

 

Markører i et kræftpakkeforløb registreres på forløbsansvaret i NordEPJ  

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/kraeftpakker-og-opfoelgningsprogrammer
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/kraeftpakker-og-opfoelgningsprogrammer
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Når der registreres ”B-, X- og C-kræftpakkemarkører” under udredning for kræft, er tilsvarende ge-

nerelle hændelsesmarkører; ’udredning start’ og ’klinisk beslutning (..), ikke påkrævet. (Se afsnit om 

Udredning, maksimale ventetider og somatiske pakkeforløb).  

 

Ved behandling for kræft, erstatter kræftpakkemarkør (F-punktet) den generelle markør for ”be-

handling start” 

 

Bemærk; at der for hvert pakkeforløb udover markører til udredning, behandling m.m. findes markør 

til udlevering af opfølgningsplan.  

 

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 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.).  

 

Afbrydelse af venteforløb (se tidligere afsnit om Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) anvendes, 

hvis patientens behandlingsbehov bortfalder inden ’behandling start’. 

 

Igangværende pakkeforløb kan afbrydes med pakkeforløbenes specifikke ”X*-markører”: ’KPF: 

Pakkeforløb slut, patientens ønske’ eller med specifikke ”C2*-markører”: (..) initial behandling ikke re-

levant, (..).  

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. pati-

entens tilstand eller ønske) skal; selve pakkeforløbet afsluttes med en ”C2*”, og selve venteperio-

den/rettigheden aflyses med de generelle markører for afbrydelse af venteforløb.  

NB. Den første C1*-markør skal ikke overskrives. C2* sættes på den relevante og egentlige dato. 

 
Afbrydelse af pakkeforløb for tarmkræft efter initialbehandling er tilbudt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når der er ’henvist til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider’ og denne behandling skal 

aflyses, anvendes de generelle markører for afbrydelse af venteforløb. 

 

 

AFV01E1A 

henvist til  

behandling, mak-

simale ventetider 

AFV01C8 

Samtykke til  

behandling, maksi-

male ventetider? 

AFV01X1 

Venteperiode afslut-

tet, klinisk begrun-

delse 

AFB12A 

Kræft i tyk- og ende-

tarm:  

henvisning til pakke-

AFB12B 

Kræft i tyk- og endetarm:  

udredning start første 

fremmøde  

AFB12C1 

Kræft i tyk- og endetarm: 

beslutning: tilbud om ini-

tial behandling 

AFB1C2 

Kræft i tyk- og endetarm:  

beslutning: initial behand-

ling ikke relevant    
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 Markører vedr. kræftpakkeforløb 

Markører i organspecifikt kræftpakkeforløb: 

AFB??A KPF: henvisning til pakkeforløb start 

  

AFB??B KPF: udredning start, første fremmøde 

  

AFB??X1 KPF: Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet 

AFB??C1* KPF: beslutning: tilbud om initial behandling 

AFB??C2* KPF: beslutning: initial behandling ikke relevant 

  

AFB??F1* KPF: initial behandling start, kirurgisk 

AFB??F2 KPF: initial behandling start, medicinsk 

AFB??F3 KPF: initial behandling start, strålebehandling 

  

AFB??P1 KPF: Udlevering af opfølgningsplan 

  

AFB??X2 KPF: Pakkeforløb slut, patientens ønske 

 

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 udredning start, første frem-

møde 

  

AFD01C Metastaser uden organspecifik kræfttype: henvisning til sekundær udredning 

  

AFD01D Metastaser uden organspecifik kræfttype: sekundær udredning start, første frem-

møde 

  

AFD01X1 Metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, klinisk beslutning 

AFD01X2 Metastaser uden organspecifik kræfttype: pakkeforløb slut, patientens ønske 

  

AFD01P1 Metastaser uden organspecifik kræfttype: udlevering af opfølgningsplan 

 

Startmarkører som kan anvendes parallelt med pakkeforløbsmarkører: 

AFV01A1A Henvist til udredning, maksimale ventetider   

AFV01A2 Patient i igangværende pakkeforløb 

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 Ikke ventende, patientens ønske, start   

AFV02L2     Ikke ventende, patientens ønske, slut   

 

AFV01X1 Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse 

AFV01X2 Venteperiode afsluttet, patientens ønske 
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Et ”komplet” pakkeforløb med kræftpakkemarkører, startmarkører og markører for samtykke til initial behandling og 

onkologisk efterbehandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige patienttyper 
 

For andre patienttyper, skal der registreres startmarkør, når der oprettes nyt forløbsansvar. 

 

Der er ikke krav om, at man på et eksisterende forløbsansvar eksempelvis registrerer ’henvist til kon-

trol’, når patienten efter behandling kan fortsætte i kontrol for samme diagnose. 

 

I tabellen nedenfor er listet relevante startmarkører og eksempler på patienter, hvor markørerne gæl-

der. 

 

Startmarkører til øvrige patienttyper 

 

AFV01A3 Henvist til diagnostisk un-

dersøgelse, ekstern hen-

visning 

Patient der er henvist fra egen læge til diagnostisk under-

søgelse, hvor resultaterne sendes retur til egen læge. 

AFV01A4 Henvist til diagnostisk un-

dersøgelse, intern hen-

visning 

Patient der er henvist fra anden sygehusafdeling til diagno-

stisk undersøgelse, og hvor patientens rettigheder doku-

menteres på forløbsansvaret i stamafdelingen. 

AFV01A6 Henvist i graviditet Kvinde i svangerskabskontrol og planlagte fødsler (plan-

lagt kejsersnit og igangsættelser) 

AFV01A7 Henvist til kontrol Patient der kontrolleres for tidligere sygdom og hvor der 

oprettes nyt forløbsansvar   

AFV01A8 Henvist til andet Eksempelvis National screening, forskningspatienter og 

fortsat behandling på ny enhed uden ventetid. 

. 

AFV01A9 Akut patient Akutte patienter, herunder ikke-planlagte fødsler og akut 

fremmøde på både somatisk og psykiatrisk skadestue. 

 

 

AFV01E1A 

henvist til  

behandling, mak-

simale ventetider 

AFV01C8 

Samtykke til  

behandling, maksi-

male ventetider 

AFV01E3 

Henvist til onkolo-

gisk efterbeh., 

maksimale vente-

tider 

AFV01C9 

Samtykke til onkologisk 

efterbehandling, maksi-

male ventetider 

AFV01F1  

Onkologisk efterbe-

handling start, mak-

simale ventetider 

AFV01F 

Behandling start  

  

 

AFB01A 

Brystkræft:  

henvisning til 

pakkeforløb 

AFB01F1 

Brystkræft: initial 

behandling start, 

kirurgisk   

  

AFB01B 

Brystkræft:  

udredning start før-

ste fremmøde  

AFB01C 

Brystkræft:  

beslutning vedrørende 

initial behandling   

AFB01P1 

Brystkræft: udleve-

ring af opfølgnings-

plan    

 

Startmarkører for ”øvrige patienttyper” registreres på forløbsansvaret i NordEPJ  
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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. 

 

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 færdigbehandlings-

takst pr. sengedag fra og med dagen efter, at patienten er færdigbehandlet. 

  

Læs mere om færdigbehandling her: 

Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning i RN PRI 

Vejledning om færdigbehandlingsbegrebet 

 

Markør ’Færdigbehandlet i stationært regi’ registreres med tid og dato for i E-breve afsendte ”Melding 

om færdigbehandling”. 

 

 

 

Sundhedsstyrelsens definition på ”færdigbehandlet” patient:  

”Patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller ind-

læggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative op-

gaver 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 E-

breve; ”Melding om færdigbehandling”.  

Markører for færdigbehandling registres med 

patientens aktuelle indlæggelse i kontekst, 

og herefter vælges menuen ’Patientadmini-

stration’. Vælg ’Færdigbehandling’ og over-

sigten over patientens færdigbehandling 

fremkommer. Højreklik i oversigten og vælg 

’Opret’ 

https://pri.rn.dk/Sider/22188.aspx
https://pri.rn.dk/Assets/22188/Bilag-1og2-sundhedsaftalen-udskrivning-og-indlaeggelse.pdf
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Hvis patienten i færdigbehandlingsperioden, skifter status og igen har behov for reel indlæggelse, mar-

keres dette med markør; ’ikke færdigbehandlet i stationært regi’. 

 
Tabel 14.2: Markører vedr. færdigbehandling 

AWA1 Færdigbehandlet i stationært regi 

  

AWX1 Ikke færdigbehandlet i stationært regi 

 

 

Eksempel: Patienten bliver efter en akut indlæggelse erklæret færdigbehandlet. 

 

 

 

 

  
 

 

Genoptræning 
 

Start og slut af specialiseret genoptræning og rehabilitering registreres med forløbsmarkører  

 

 

 

 
 

 

Markører vedr. genoptræning 

AWG1 Specialiseret genoptræning, start. 

AWG5 Rehabilitering på specialiseret niveau, start. 

  

  

AWX21 Specialiseret genoptræning, slut. 

AWX22 Rehabilitering på specialiseret niveau, slut. 

 

Registrering at selve udarbejdelsen af genoptræningsplanen (ZZ0175*) er en aktivitet i ”Plan og Resul-

tater”. Det samme gør registrering af selve de terapeutiske procedurer. 

 

  

AFV01A9 

Akut patient  

AWA1 

Færdigbehandlet i 

stationært regi 

Markører vedr. genoptræning registreres på forløbsansvaret i NordEPJ  
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Vilkår i Psykiatrien 
 

Vilkår med retslige foranstaltninger og tvangsforanstaltninger, der gælder for psykiatriske patienter, 

skal dokumenteres med markører.  

Bemærk at dokumentation af tvang i SEI fortsætter uændret. 

 

Vilkåret skal registreres med specifik markør, når det starter, og specifik markør når det slutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrering af de nye markører til vilkår støttes delvist, ved, at der også efter LPR3 kan registre-

res i det eksisterende vilkårsfelt. Dette medfører automatisk registrering af den tilsvarende markør på 

indskrivnings/ indlæggelsestidspunktet. Den automatisk registrerede markør kan ses (og redigeres) i 

MAR. 

 

Overblik over markører til vilkår, -start og slut, samt mulig automatik findes i tabel 13. 

 

Nye LPR3-vilkår 

DZ046*-diagnoserne (Kontakt mhp. psykiatrisk undersøgelse begæret af myndigheder) udgår i LPR3. 

De specificerede retslige vilkår registreres som markører. 

 

Det er kun underkoderne til DZ046, der udgår i LPR3. DZ046 anvendes fortsat ved kontakter med 

mentalobservation. 
 

DZ046*-diagnoser og tilsvarende forløbsmarkører 

DZ046*-diagnose Markør for 

vilkår 

DZ0460 Kontakt mhp. retspsykiatrisk undersøgelse    

DZ0461 Kontakt mhp. psykiatrisk undersøgelse ifm. dom til behandling    

DZ0462 Kontakt mhp. psykiatrisk undersøgelse ifm. dom til anbringelse    

DZ0462A  Dom til psykiatrisk anbringelse på Sikringen    

DZ0462B Dom til psykiatrisk anbringelse på anden psykiatrisk afdeling    

DZ0464 Kontakt mhp. socialretslig psykiatrisk undersøgelse    

DZ0468 Kontakt mhp. anden retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstalt-

ning   

 

DZ0469 Kontakt mhp. retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning 

UNS   

 

 

AFV01E1 

Henvist til  

behandling 

AVPB1 

slut/frivillig indlagt 

patient 

 

AVTA1 

start/tvangsindlagt,  

 røde papirer 

AFV01F 

Behandling start 

AVTB1 

slut/tvangsindlagt, 

 røde papirer 

AVPA1 

start/frivillig indlagt 

patient 
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Forløbsmarkører vedr. retslige vilkår og tvang 

Markører til start af vilkår og tvang Slutmarkører 

Kode Tekst Automa-

tisk regi-

strering 

Kode Tekst Automa-

tisk regi-

strering  

AVRA1 Start/ Surrogatanbringelse, rpl §765, stk.2, nr.4 Vilkår B AVRB

1 

Slut/ Surrogatanbringelse, rpl §765, stk.2, nr.4 UDS/ 

UDA 

AVRA2 Start/ Anbringelse af helbredsmæssig grund, rpl 

§770,stk.2(2)* 

 AVRB

2 

Slut/ Anbringelse af helbredsmæssig grund, rpl §770,stk.2(2)  

AVRA3 Start/ Anticiperet afsoning, rpl §777 Vilkår C AVRB

3 

Slut/ Anticiperet afsoning, rpl §777  

AVRA4 Start/ Mentalundersøgelse, ambulant, rpl §809, stk.1 Vilkår N AVRB

4 

Slut/ Mentalundersøgelse, ambulant, rpl §809, stk.1  

AVRA5 Start/ Mentalundersøgelse, indlagt, rpl §809, stk.2 Vilkår 9 AVRB

5 

Slut/ Mentalundersøgelse, indlagt, rpl §809, stk.2  

AVRA6 Start/ Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling Vilkår 8 AVRB

6 

Slut/ Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling UDS/ 

UDA 

AVRA6

S 

Start/ Dom til anbringelse i Sikringsafdeling*  AVRB

6S 

Slut/ Dom til anbringelse i Sikringsafdeling  

AVRA7 Start/ Dom til behandling på psykiatrisk afdeling under til-

syn 

Vilkår 7 AVRB

7 

Slut/ Dom til behandling på psykiatrisk afdeling under tilsyn  

AVRA8 Start/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling med be-

stemmelse om indlæggelse* 

 AVRB

8 

Slut/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling med bestemmelse 

om indlæggelse 

 

AVRA9 Start/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling Vilkår M AVRB

9 

Slut/ Dom til ambulant psykiatrisk behandling  

AVRAA Start/ Psykiatrisk behandling i medfør af vilkår Vilkår L AVRB

A 

Slut/ Psykiatrisk behandling i medfør af vilkår  

AVRAB Start/ Vilkår om sexologisk og psykoterapeutisk behand-

ling* 

 AVRB

B 

Slut/ Vilkår om sexologisk og psykoterapeutisk behandling  

AVRAC Start/ Farlighedsdekret Vilkår D  AVRB

C 

Slut/ Farlighedsdekret  
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AVRAD Start/ Strafafsoner, straffuldbyrdelseslov §78*  AVRB

D 

Slut/ Strafafsoner, straffuldbyrdelseslov §78  

AVRAE Start/ Udlændingelov §50a*  AVRB

E 

Slut/ Udlændingelov §50a  

AVRAW Start/ Andet retsligt vilkår Vilkår E/ 

R 

AVRB

W 

Slut/ Andet retsligt vilkår  

AVRK1 Start/ Barn indlagt i henhold til Lov om Social Service Vilkår 6 AVRL1 Slut/ Barn indlagt i henhold til Lov om Social Service  

AVRK2 Start/ Barn til ambulant undersøgelse i henhold til Lov om 

Social Service 

Vilkår P AVRL2 Slut/ Barn til ambulant undersøgelse i henhold til Lov om Social 

Service 

 

AVPA1 Start/ frivillig indlagt patient Vilkår 1 AVPB

1 

Slut/ frivillig indlagt patient UDS/ 

UDA 

AVTA1  Start/ tvangsindlagt, røde papirer Vilkår 2 AVTB1 Slut/ tvangsindlagt, røde papirer  

AVTA2  Start/ tvangsindlagt, gule papirer Vilkår 3 AVTB2 Slut/ tvangsindlagt, gule papirer  

AVTA3  Start/ tvangstilbageholdelse Vilkår 4 AVTB3 Slut/ tvangstilbageholdelse   

AVTA4  Start/ tvungen ambulant opfølgning Vilkår O AVTB4 Slut/ tvungen ambulant opfølgning   
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Flere samtidige vilkår på samme indskrivning 

Hvis der er flere samtidige vilkår for en patient på samme indskrivning, skal der registreres flere 

markører på samme tidspunkt. Da der kun kan registreres ét indlæggelses/ indskrivningsvilkår, skal 

det primære vilkår registreres som indlæggelses/ indskrivningsvilkår, mens det sekundære vilkår regi-

streres direkte i MAR. 

 

Eksempel: Patient er indlagt under vilkår ’Dom til behandling’ (vilkår 7) på røde papirer (vilkår 2). 

Dom til behandling er det primære vilkår og røde papir er det sekundære vilkår. 

Indlæggelsesvilkår 7 registreres på indlæggelsen 

Tilsvarende markør AVRA7 ’ Start/ Dom til behandling på psykiatrisk afdeling under tilsyn’ sættes au-

tomatisk i MAR. 

Markør AVRA7 ’Start/ tvangsindlagt, røde papirer’ registreres i MAR af sekretæren 

Slutmarkørerne registreres i MAR af sekretæren, når vilkårene ophører 

 

Bemærk, at hvis det primære vilkår ændrer sig i løbet af indskrivningen, skal vilkåret overskrives i 

AM,INS/ IN,INS. 

Samme vilkår på flere indskrivninger 

Vilkår kan starte på én indskrivning og fortsætte på næste indskrivning. 

 

Når vilkåret fortsætter på næste indskrivning, skal der ikke registreres slutmarkør på første indskriv-

ning, men der skal registreres en startmarkør på næste indskrivning. Startmarkøren på den næste 

indskrivning angiver, at vilkåret fortsætter. 

 

Eksempel: Patient, som er indlagt under vilkår røde papirer (vilkår 2), overflyttes til en anden afde-

ling.  

Indlæggelsen lukkes på den første afdeling uden slutmarkør for tvang. 

Der oprettes ny indlæggelse på den nye afdeling med ’fornyede’ vilkår. 

 

Bemærk at i dette tilfælde kan vilkåret ændre sig:  

• Hvis patienten samtykker til overflytningen, registreres røde papirer (vilkår 2) som indlæggel-

sesvilkår. 

• Hvis patienten ikke samtykker til overflytningen, registreres tvangstilbageholdelse (vilkår 4) 

som indlæggelsesvilkår. 
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