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Procedure vedr. fremsending af liaisonsomati-
ske notater til egen læge 
 
I 2021 blev Liaisonsomatik i Region Nordjylland givet en opgave omkring fremsending af liaisonso-
matiske notater til egen læge. 
 
Det blev behandlet i Liaisonsomatikkens organisering, henholdsvis i Driftsgruppe Syd og Driftsgruppe 
Thisted i efteråret 2021. Behandlingen af emnet blev håndteret og konkluderet ens i de to drifts-
grupper. Konklusionen var, at teknisk er det ikke muligt at fremsende. Dette blev formidlet til Almen 
praksis. 
 
I 2022 er Psykiatrien og Somatikken overgået til Nord EPJ.  
Koordinerende ledende lægesekretær Lene Byrresen Vestergaard og ledende lægesekretær Jeanette 
Salling, Aalborg UH, har været undersøgende på mulighederne for at fremsende notat fra liaisonso-
matik til egen læge. Notat- og registreringsopgaven vedr. liaisonsomatik ligger i somatikken. 
  
Der foreslås følgende procedure vedr. fremsending af liaisonsomatiske notater til egen læge: 
  
Vedr. indlagte psykiatriske patienter: 
Somatikken sender notatet fra liaisonsomatik som et korrespondancebrev. Notatet vil lægge sig ude 
i korrespondance-modulet hos egen læge.  
(Man kan ikke sende en midlertidig epikrise på en indlagt patient. Derfor er muligheden lige nu at 
oprette et korrespondancebrev.) 
 
Endvidere sender Psykiatrien efter udskrivelse som vanligt epikrise til egen læge. Psykiatrien tilstræ-
ber, at den liaisonsomatiske indsats dikteres med i epikrisen som ”liaisonsomatiske tiltag”. Det er 
væsentligt at diktere, hvis der er særlige behov i forhold til opfølgning hos egen læge og i så fald bør 
den endelige epikrise farvemarkeres jf. retningslinjer (Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode 
epikrise (rn.dk)). Psykiatrien kan i epikrisen henvise til notat fra liaisonsomatisk indsats, der er sendt 
som korrespondancebrev.  
  
Vedr. ambulante psykiatriske patienter: 
På de ambulante, bookede patienter sendes epikrisen til egen læge. Her skal lægen diktere en diag-
nose for, at der kan sendes en epikrise. Det kræver systemet.  
 
Ligeledes her er det væsentligt at diktere, hvis der er særlige behov i forhold til opfølgning hos egen 
læge og i så fald bør den endelige epikrise farvemarkeres. Aht. til somatisk sekretær er det væsent-
ligt at opfølgningsbehov og farvemarkering dikteres sidst i diktatet. 

 

NOTAT 

https://pri.rn.dk/Sider/25349.aspx#a_Toc44315467
https://pri.rn.dk/Sider/25349.aspx#a_Toc44315467
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Ovenstående procedure er godkendt på samarbejdsmøde mellem Nord-Kap og Almen Praksis d. 
12.12.22. Efterfølgende implementeres indsatserne i Liaisonsomatik i Region Nordjylland og i Almen 
Praksis i Region Nordjylland. 
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