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Patientregistrering  
i relation til krigen i Ukraine 

Hospitalerne i Danmark forventes at skulle modtage et, for nuværende ukendt, antal patienter 

i relation til krigen i Ukraine.  

Der vil være behov for ydelser til ukrainere under midlertidigt ophold eller asyl. Desuden vil 

ukrainere, under den nye særlov, gives ret til behandling på lige fod med andre, som har bopæl 

i Danmark. 

Derudover må det forudses, at pres på kapaciteten på hospitaler i landende omkring Ukraine 

kan give behov for hjælp fra andre lande, herunder Danmark, ved at behandling på danske hos-

pitaler stilles til rådighed. Det må forestilles, at der vil ske en koordinering landene i mellem og 

at der træffes aftaler på området.   

Borgere fra EU-lande, eks. Polen, har eksisterende mulighed for at søge behandling i andet EU-

land, betalt af hjemlandet. Borgere fra andre lande afkræves umiddelbart betaling ifm. behand-

lingen. I det tilfælde at patienten behandles i Danmark, som led i en aftale om at hjælpe lan-

dende omkring Ukraine, er det derfor væsentlig at patienten kan genkendes som aftalepatient.  

En eventuel aftale med Danmark om behandling kan vedrøre ”hverdagsydelser” i form af eks. 

cancerbehandling, behandling af medicinske lidelser m.v., men kan med krigens udvikling in 

mente måske vedrøre behandling af patienter med krigsskader, eventuelt med henblik på re-

operation, plastikkirurgi, genoptræning, rehabilitering m.m. 

 

Meget er endnu usikkert på området; særloven er netop vedtaget og konkrete aftaler kendes 

endnu ikke, men det forudses, at der med sikkerhed vil være behov for overblik over området; 

om antal patienter som behandles og forudsætningerne bag. 

 

Sundhedsdatastyrelsen har sammen med regionerne aftalt en overordnet registreringsmodel, 

for indsamling af relevant data på området.  

Bemærk, at der til dette er udarbejdet to egentlige registreringsmodeller. I det ene tilfælde an-

vendes administrative procedurekoder for relevant mærkning, i det andet tilfælde anvendes for-

løbsmarkører.  

Bemærk derfor, at der findes to versioner af samme vejledning. 

 

Indeværende vejledning vedrører anvendelse af administrative procedurekoder. 
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Kontakter i patienternes sygdomsforløb indberettes med administrativ procedurekode.  

 

Nye administrative procedurer er oprettet til formålet: 

 AWD  Særlige administrative forhold vedrørende patientkontakter 

 AWD1 Oplysning til kontakter relateret til konflikten i Ukraine 

 AWD1A Ukrainsk patient, under særlov eller asyl  

 AWD1B  Aftalepatient som følge af Ukrainekonflikten 

 

Ovennævnte er tilgængelig i medio marts udsendte SKS-opdatering, og er oprettet med tilbage-

virkende kraft pr. 1. februar 2022. Det er således muligt for regionerne at registrere evt.  egne, 

foreløbigt regionalt registrerede patientkontakter, med de nye procedurekoder. 

 

I alle nedenstående tilfælde gælder:  

 Relevant procedurekode registreres på hver kontakt i patientens sygdomsforløb. 

 Procedurekoden erstatter ikke anden registrering.  

 Procedurekodens oplysning gælder den enkelte kontakt  

 Patienten kan skifte status under et behandlingsforløb (Dvs. én procedurekode på én kon-

takt, en anden procedurekode på den næste kontakt) 

 

 

De administrative procedurer anvendes i følgende tilfælde: 

 

AWD1A Ukrainsk patient, under særlov eller asyl  
Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, her kaldet særlo-

ven, giver pr. 18. marts 2022 ukrainere ret til at søge om ophold m.v. i Danmark.  

Godkendt ophold under særloven giver bl.a. ret til sundhedsydelser på lige fod med andre med 

bopæl i Danmark.  

 

Ukrainere, som søger ophold under særloven, skal ansøge om dette.  

I ansøgningsperioden er ukraineren under Udlændingestyrelsens forsørgerpligt og har ret til 

nødvendig behandling iht. udlændingelovens §42a.  

Dette refereres i vejledningen hér som svarende til asylstatus. 

 

Ukrainere som godkendes ophold under særloven vil blive tildelt et officielt cpr-nummer og et 

sundhedskort.  

Denne gruppe patienter bør derfor kunne genkendes i data på cpr-nummer, når dette vel at 

mærke haves. Der er aktuelt ikke forventning om at cpr-numre kan tildeles så hurtigt, som sær-

lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2022.  

 

Der vil med andre ord være en gruppe ukrainere, der under særlov/asylstatus i en periode må 

håndteres på erstatnings-cpr-numre på hospitalerne. 
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Procedure AWD1A Ukrainsk patient, under særlov eller asyl  

 Registreres på hver kontakt med patienter fra Ukraine, som modtager ydelser iht. særlov 

eller asyl 

Hensigten er, at patientgruppen bør kunne udledes hvis officielle cpr-oplysninger foreligger.  

På den baggrund er der følgende krav: 

 Der er krav om anvendelse af procedurekoden, så længe patienten administreres på erstat-

nings-cpr-nummer 

 Hvis patienten er indehaver af officielt cpr-nummer, er der ikke krav om anvendelse af pro-

ceduren (men den kan frivilligt anvendes i regionerne) 

 

NB. Hvis det viser sig ikke at være muligt at udlede ukrainere under særlov på officielle cpr-op-

lysninger, kan det være nødvendigt med krav om anvendelse af procedurekoden i alle tilfælde.  

 

Proceduren indberettes med 
- Procedure.producent = Kontakt.ansvarligEnhed 
- Procedure.starttidspunkt = Kontakt.starttidspunkt 

 

 

AWD1B  Aftalepatient som følge af Ukrainekonflikten 
Ved aftaler med landende omkring Ukraine (inkl. Ukraine) vedrørende overflytning af et antal 

patienter til Danmark, registreres kontakter i patientens behandling (med særlig procedure-

kode), således at patienten kan genkendes i data.  

Aftaler forventes at være konkrete aftaler landene imellem om et antal patienter med kendte 

lidelser. Der kan være tale om aftaler om behandling af patienter med generelle lidelser, eller 

evt. aftale om behandling af skade eller følgeskade til krigshandling. Det forestilles, at det en-

kelte hospital er bekendt om modtagelse af den enkelte aftalepatient. 

 

Procedure AWD1B Aftalepatient som følge af Ukrainekonflikten 

 Registreres på hver kontakt som led i aftalepatientens behandling 

 Der er tale om patienter som overflyttes/overføres til behandling i Danmark  

 Der kan være tale om patienter af flere nationaliteter; EU-borgere og ikke-EU-borgere. 

 Det er sandsynligvis nødvendigt at anvende erstatnings-cpr-nummer til disse patienter, 

som også indberettes med relevant lande/myndighedskode iht. myndighedsregisteret 

  

Som udgangspunkt antages det, at patienten behandles i Danmark for efterfølgende at tage 

hjem. Hvis aftalepatienten er flygtet fra Ukraine og ønsker at fortsætte sit ophold og eventu-

elle behandling i Danmark, på baggrund af særlov, er det relevant at registrere efterfølgende 

kontakter med ny procedurekode, iht. ovenstående. 

(NB: Der er ikke krav om registrering af de særlige procedurer, hvis pt. tildeles officielt cpr-

nummer)  

Proceduren indberettes med: Procedure.producent = Kontakt.ansvarligEnhed 

Procedure.starttidspunkt = Kontakt.starttidspunkt 


