
  

 
 

Registrering af patientansvarlig læge (PAL) samt Patientens team inklusiv 
Behandlingsansvarlig læge (BAL) 

 

Det er besluttet, at ved overgang til NordEPJ skal oplysninger om PAL og Patientens Team overføres til NordEPJ 

ved igangværende eller næstkommende kontakt. For de patienter, der er indlagt på go-live tidspunktet, overføres 

oplysninger med det samme. Det vil sige, at det relevante personale i samarbejde med patienten, samt ved 

orientering i Clinical Suite, får overblik over, hvilke kontaktpersoner fra tidligere kontakter, der er relevante at 

overføre til patientens nuværende åbne Sygdomsforløb i NordEPJ. I forhold til ambulante patienter gøres dette 

ved første ambulante kontakt efter go-live. 

Da vi i Region Nordjylland ikke har haft indflydelse på navngivningen af felter i NordEPJ til denne type 

registrering, vil der være nye begreber. Det betyder, at der skal sættes lighedstegn mellem det der i dag 

benævnes Behandlingsansvarlig læge, og det der i NordEPJ benævnes Primær læge. 

Som noget nyt registreres PAL på patienten og ikke på kontakten. PAL oplysningen er dermed ikke længere 

kontakttilknyttet og kan derfor ses i udvidede patientkontekst, uanset hvilken kontakt der er i kontekst. 

Det er derudover besluttet, at Patientens team skal registreres på det relevante sygdomsforløb i NordEPJ, hvor 

det i Clinical Suite blev registreret på den enkelte kontakt. 

Derudover er praksis og retningslinjer for PAL og Patientens team uændret. 

 

  



  

 
 

Sådan tilføjer du en patientsansvarlig læge (PAL) 

- Vælg den relevante patient.  

 

- Åbn den udvidede patientkontekstlinje. 

 

- I byggestenen Patientansvarlig læge, klik på Tilføj. 

 

- I dialogboksen Tilføj patientansvarlig læge, indtast navnet på en Læge og angiv hvilken Afdeling og 

Brugerrolle den valgte person har. 

 

- Indtast en startdato. 



  

 
 

- Klik på OK. 

 

 

Sådan tilføjer du en Primær læge/Behandlingsansvarlig læge, eller anden behandler i patientens team 

- Vælg den relevante patient. 

 

- Åbn den udvidede patientkontekstlinje. 

 

- I byggestenen Sygdomsforløb, klik på Primær læge/Anden behandler >Tilføj. 

 

- I dialogboksen Tilføj…, indtast navnet på en Læge, Anden behandler og angiv hvilken Afdeling og 

Brugerrolle den valgte person har.  



  

 
 

 

- Indtast en startdato. 

- Klik på OK. 

 

 

 

 


