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Brugen af indskrivningsmåde akut/planlagt 
 
Definition/Beskrivelse: patientkontakt der begrundet i patientens helbredstilstand prioriteres højere end planlagte patientkontakter  
Bemærkning: uanset der er plads eller ej. 
 
Eks. Beskrivelse Variationer Akut/Planlagt 
1a Patienten er blevet henvist til afdeling til direkte 

indlæggelse (uden forundersøgelse) 
Patienten bliver indkaldt og møder til indlæggelse til 
aftalt tid 

P 

1b  Patienten bliver akut dårlig vedr. samme sygdom og 
indlægges af egen læge samme dag 

A 
1c  Patienten bliver akut dårlig vedr. samme sygdom og 

egen læge aftaler med sengeafdelingen, at patienten 
kan møde til indlæggelse næste dag 

A 

2a 
 

Patienten er blevet henvist til afdeling og har 
været til forundersøgelse. Patienten venter nu på 
indlæggelse 

Patienten bliver indkaldt og møder til indlæggelse til 
aftalt tid 

P 

2b 
 

 Patienten bliver akut dårlig vedr. samme sygdom og 
indlægges af egen læge samme dag 

A 
2c  Patienten bliver akut dårlig vedr. samme sygdom og 

egen læge aftaler med sengeafdelingen, at patienten 
kan møde til indlæggelse næste dag 
 

A 

3a Patienten er ikke kendt af afdelingen Egen læge indlægger patienter samme dag A 
3b  Egen læge aftaler med sengeafdelingen, at patienten 

kan møde til indlæggelse næste dag 
 

A 

4a 
 

Patienten går til kontrol i et ambulatorium efter en 
indlæggelse, og der er ikke planlagt nogen form 
for ny indlæggelse 
 

Patienten er til ambulant besøg, hvor det vurderes, 
at han skal indlægges. Patienten bliver indlagt 
samme dag 

A 

4b  Patienten er til ambulant besøg, hvor det vurderes, 
at han skal indlægges. Det aftales med patienten, at 
han møder til indlæggelse næste dag 

A 
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Eks. Beskrivelse Variationer Akut/Planlagt 
5a 
 

Patienten har en "åben indlæggelse" og kan selv 
kontakte sengeafdelingen 

Patienten kontakter sengeafdelingen og bliver 
indlagt samme dag 

A 
5b  Patienten kontakter sengeafdelingen og det aftales, 

at patienten møder til indlæggelse næste dag 
A 

6a Patienten er indlagt på en afdeling og skal nu 
efter akut opstået sygdom overflyttes til en anden 
afdeling 

Der aftales overflytning samme dag  A 

6b  Der aftales overflytning næste dag  A 
7a Patienten er indlagt på andet sygehus og skal nu 

flyttes til "eget" sygehus 
Der aftales overflytning samme dag  A 

7b  Der aftales overflytning næste dag  A 
8a Patienten er planlagt behandlet/opereret 

ambulant 
Patienten er dog ikke frisk nok til at tage hjem og 
indlægges på sengeafsnittet til observation natten 
over 

A 

8b Patienten er indlagt på akut modtage afdeling Patienten skal nu overflyttes til stamafdeling A 
 
 
 


