
 
 

 

Registreringsvejledning vedr.  Anvendelse af personlige alarm- 
og pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten  
 
Gældende fra 5. september 2016 
 
Fra 1. august 2016 træder lovforslag L121 ’Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed’ i kraft. 
  
Persongruppen, der finder anvendelse for denne bestemmelse er patienter, der er fyldt 15 år og som mid-
lertidigt eller varigt mangler evnen (midlertidig eller varigt inhabil) til at give et informeret samtykke, og 
som er indlagt på en somatisk afdeling på et offentligt sygehus eller på et privat behandlingssted, som regi-
onsrådet har indgået overenskomst eller driftsoverenskomst med (jf. § 75, stk. 2 og 3) 
 
Formålet med reglerne er at give sundhedspersoner mulighed for at foretage indgreb i patienters selvbe-
stemmelse med henblik på at kunne yde den bedst mulige omsorg og beskyttelse af patienten og for at 
sikre, at indgreb over for patienter sker inden for en nærmere fastlagt retlig ramme. 
Bestemmelsen kan alene anvendes inden for sygehusets område. 
 
Lov nr. 383 
§ 22 stk. 3 Patientjournalen skal indeholde oplysninger om ethvert indgreb i selvbestemmelsesretten 
efter §§ 27 d og 27 e i sundhedsloven med angivelse af indgrebets omfang, begrundelse for indgrebet og 
om der er givet samtykke. 
 
Beslutningskompetence: 
Det er overlægen, der kan beslutte at anvende personlige alarm- og pejlesystemer. Med overlæge forstås 
den læge, der har det sundhedsfaglige og behandlingsmæssige ansvar for patienten. 
I overlægens fravær kan beslutningen tages af en anden læge med den fornødne sundhedsfaglige indsigt i 
de særlige forhold, der gør sig gældende for personer med en midlertidig eller varig inhabilitet, f.eks. speci-
allæger i geriatri, psykiatri eller neurologi.  
Overlægen skal dog efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen. Den stedfortrædende læges beslut-
ning er gældende, indtil overlægen har taget stilling. Der forudsættes i den forbindelse, at overlægen, så 
snart denne er tilbage på sygehuset, tager stilling til beslutningen. 
 
Personlig alarm- og pejlesystem koder 
 
Procedurekode Tillægskoder Kodetekst 
BRXY10  Påsætning af personlig alarm- og pejlesystem på varigt inhabil 
Tillægskodes 
enten 

BZBA1 Begrundelse for indgreb: Bedste løsning af hensyn til patientens 
sikkerhed 

eller BZBA2 Begrundelse for indgreb: Åbenbar risiko for patienten forlader syge-
huset og udsætter sig for fare 

Tillægskodes 
enten 

BZBB1 Beslutning truffet af overlæge 

eller BZBB2 Beslutning truffet af anden læge 
Hvis BZBB2 til-
lægskodes 

BZBC1 Overlægen har givet sin tilslutning til indgrebet 
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eller BZBC2 Overlægen har ophævet indgrebet 
   
  Proceduretidspunkt, LPR indberetning (når indgrebet starter) 
Tillægskodes ATT* Tidsangivelse (varighed). Der indberettes én kode ved kontaktens 

afslutning 
   
Tillægskodes 
enten 

BZBD1 Samtykke: Nærmeste pårørende 

eller BZBD2 Samtykke: Værge 
eller BZBD3 Samtykke: Anden læge har givet tilslutning, da der ingen nærmeste 

pårørende eller værge findes 
eller BZBD4 Samtykke: Anden læge har givet tilslutning da nærmeste pårørende 

eller værge forvalter samtykke til åbenbar skade for patienten 
 
 
Indberetning af beslutning om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer til LPR 
 
Overlægen skal sikre, at enhver beslutning om anvendelse af personlig alarm- og pejlesystemer indberettes 
til Sundhedsdatastyrelsen og til det regionsråd, der er driftsansvarlig myndighed. 
 
Indberetning af Anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer skal indeholde oplysninger om: 
 
 Begrundelse for indgreb: 

- Bedste løsning af hensyn til patientens sikkerhed 
eller 

- Åbenbar risiko for at patienten forlader sygehusafdelingen og dermed at udsætte sig for person-
skade 

Beslutning truffet af: 
- Overlæge 

eller 
- Anden læge i overlægens fravær 
Hvis beslutningen er truffet af anden læge end overlægen, skal det indberettes når overlægen har 
taget stilling: 
- Overlægen har givet sin tilslutning til indgrebet 

eller 
- Overlægen har ophævet indgrebet 
Varighed af indgreb: 
- Tidsangivelse af varighed af indgrebet 
Samtykke fra: 
- Nærmeste pårørende 

eller 
- Værge 

eller 
- Anden læge har givet tilslutning, da der ingen nærmeste pårørende eller værge findes 

eller 
- Anden læge har givet tilslutning, da nærmeste pårørende eller værge forvalter samtykke til 

åbenbar skade for patienten 
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Tilbageholdelse og tilbageførsel: 
 
Beslutningen om tilbageholdelse og tilbageførsel kan tages af andre sundhedspersoner end læger af hensyn 
til, at beslutninger herom tages, når det er øjeblikkeligt nødvendigt og således af akut karakter. 
Tilbageholdelse eller tilbageførsel må ikke medføre at patienten låses inde eller fastspændes. 
 
Indberetning af tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter til LPR 
 
Den sundhedsperson, der beslutter at tilbageholde eller tilbageføre en patient skal sikre at indgrebet ind-
berettes til Sundhedsdatastyrelsen og til det regionsråd, der er driftsansvarlig myndighed. 
 
Indberetning om tilbageholdelse og tilbageførsel skal tillægskodes hvilken personalegruppe der har truffet 
beslutning om indgrebet. 
 
 
Procedurekode Tillægskoder Kodetekst 
BRXY11  Tilbageholdelse af varigt inhabil 
BRXY12  Tilbageførsel af varigt inhabil 
Tillægskodes AP* Personaleklassifikation (mindst 4 karakterer) 
   
  Proceduretidspunkt, LPR indberetning 
 
 
 
 
 
Validering: 
 
Da denne registrering gælder indlagte somatiske patienter vil valideringen sker ved afslutning af kontakten. 
Her vil blive valideret på, at procedurekoder med gældende tillægskoder er overholdt. 
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Definition / Forklaringer / Noter ?? 
 
Inhabil patient Patient der ikke er i stand til selv at give informeret samtykke 

Bemærkning: Patienter der ikke er fyldt 15 år betragtes ifølge loven som 
inhabile, men patientens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og 
relevante, tillægges betydning 

Varigt inhabil patient Inhabil patient der varigt ikke er i stand til selv at give informeret samtykke 
Bemærkning: Fx pga. manglende udvikling eller pga. alderdomssvækkelse 
eller lignende. Endvidere må kronisk sindslidende ofte henregnes til denne 
gruppe 

Midlertidig inhabil patient Inhabil patient der midlertidig ikke er i stand til selv at give informeret sam-
tykke 
Bemærkning: Fx bevidstløs patient 

 
 
Tilbageholdelse og tilbageførsel 
 
Lov nr 383 §27 e. Sundhedspersoner kan beslutte at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten ved fysisk 
at tilbageholde en patient, der er ved at forlade sygehusafdelingen, eller for at føre vedkommende tilbage 
til sygehusafdelingen, når der er risiko for, at patienten ved at forlade sygehusafdelingen udsættes for at 
lide personskade, og øjeblikkeligt tilbageholdelse eller tilbageførsel i det konkrete tilfælde er absolut påkræ-
vet for at afværge denne risiko. Tilbageholdelse og tilbageførsel kan alene ske, såfremt patienten befinder 
sig på sygehuset område. 
 
 
Samtykke 
 
Under samtykke står muligheden, at  …anden læge har givet tilslutning… 
 
Anden læge, i denne sammenhæng, betyder ’Overlæge plus anden læge’. Altså er det ikke nok kun med 
overlæges beslutning i de tilfælde hvor der ikke er samtykke fra værge eller pårørende, skal en anden læge 
også give tilslutning. 
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Bilag 1 
 
Uddrag af personaleklassifikationen, sundhedspersoner. 
 
SKSkode Kodetekst 
APAA Ansatte speciallæger m.fl. 
APAF Underordnede ansatte læger 
APAS Andre læger 
APAV Vikar for læge 
APBA Sygeplejersker 
APBB0 Social- og sundhedsassistent 
APCA Tandlæger 
APFA Jordemødre 
APFB Fysioterapeuter 
APFC Ergoterapeut 
APFD Bioanalytikere 
APFE Radiografer 
APFF Diætister 
APFJ Kiropraktorer 
APGC Fodterapeuter 
APGE7 Bandagist 
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Bilag 2 
 
Varighedskoder. 
 
Der skal kun indberettes én tillægskode for varighed af indgreb. Hvilket detaljeringsniveau koden skal være på, afhæn-
ger af varigheden af indgrebet: 
 
Under 60 minutter: Kodes med ATTA* 
Fra 1 time, men mindre end en dag: Kodes med ATTB*   
Fra 1 dag, men mindre end en uge: Kodes med ATTD* 
Fra 1 uge, men mindre end en måned: Kodes med ATTU* 
Fra 1 måned, men mindre end et år: Kodes med ATTM* 
1 år og derover: Kodes med ATTY* 
 
Eksempler: 

- Varighed af indgreb: 1 måned, 2 dage, 1 time og 4 minutter. Kodes med ATTM01 
- Varighed af indgreb: 2 uger, 6 dage, 4 timer og 59 minutter. Kodes med ATTU03 
- Varighed af indgreb: 2 dage, 4 timer, 2 minutter. Kodes med ATTD02 

 
 
SKSkode Kodetekst 

ATT Tidsangivelser 

ATTA Tidsangivelse i minutter 

ATTA01 1 minut 

ATTA02 2 minutter 

ATTA03 3 minutter 

ATTA04 4 minutter 

ATTA05 5 minutter 

ATTA06 6 minutter 

ATTA07 7 minutter 

ATTA08 8 minutter 

ATTA09 9 minutter 

ATTA10 10 minutter 

ATTA11 11 minutter 

ATTA12 12 minutter 

ATTA13 13 minutter 

ATTA14 14 minutter 

ATTA15 15 minutter 

ATTA16 16 minutter 

ATTA17 17 minutter 

ATTA18 18 minutter 

ATTA19 19 minutter 

ATTA20 20 minutter 

ATTA21 21 minutter 

ATTA22 22 minutter 

ATTA23 23 minutter 

ATTA24 24 minutter 

ATTA25 25 minutter 

ATTA26 26 minutter 

ATTA27 27 minutter 

ATTA28 28 minutter 

ATTA29 29 minutter 

ATTA30 30 minutter 

ATTA31 31 minutter 

ATTA32 32 minutter 

ATTA33 33 minutter 
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SKSkode Kodetekst 

ATTA34 34 minutter 

ATTA35 35 minutter 

ATTA36 36 minutter 

ATTA37 37 minutter 

ATTA38 38 minutter 

ATTA39 39 minutter 

ATTA40 40 minutter 

ATTA41 41 minutter 

ATTA42 42 minutter 

ATTA43 43 minutter 

ATTA44 44 minutter 

ATTA45 45 minutter 

ATTA46 46 minutter 

ATTA47 47 minutter 

ATTA48 48 minutter 

ATTA49 49 minutter 

ATTA50 50 minutter 

ATTA51 51 minutter 

ATTA52 52 minutter 

ATTA53 53 minutter 

ATTA54 54 minutter 

ATTA55 55 minutter 

ATTA56 56 minutter 

ATTA57 57 minutter 

ATTA58 58 minutter 

ATTA59 59 minutter 

ATTA60 60 minutter 

ATTB Tidsangivelse i timer 

ATTB01 1 time 

ATTB02 2 timer 

ATTB03 3 timer 

ATTB04 4 timer 

ATTB05 5 timer 

ATTB06 6 timer 

ATTB07 7 timer 

ATTB08 8 timer 

ATTB09 9 timer 

ATTB10 10 timer 

ATTB11 11 timer 

ATTB12 12 timer 

ATTB13 13 timer 

ATTB14 14 timer 

ATTB15 15 timer 

ATTB16 16 timer 

ATTB17 17 timer 

ATTB18 18 timer 

ATTB19 19 timer 

ATTB20 20 timer 

ATTB21 21 timer 

ATTB22 22 timer 

ATTB23 23 timer 

ATTB24 24 timer 

ATTD Tidsangivelse i dage 
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SKSkode Kodetekst 

ATTD01 1 dag 

ATTD02 2 dage 

ATTD03 3 dage 

ATTD04 4 dage 

ATTD05 5 dage 

ATTD06 6 dage 

ATTD07 7 dage 

ATTD08 8 dage 

ATTD09 9 dage 

ATTD10 10 dage 

ATTD11 11 dage 

ATTD12 12 dage 

ATTD13 13 dage 

ATTD14 14 dage 

ATTD15 15 dage 

ATTD16 16 dage 

ATTD17 17 dage 

ATTD18 18 dage 

ATTD19 19 dage 

ATTD20 20 dage 

ATTD21 21 dage 

ATTD22 22 dage 

ATTD23 23 dage 

ATTD24 24 dage 

ATTD25 25 dage 

ATTD26 26 dage 

ATTD27 27 dage 

ATTD28 28 dage 

ATTD29 29 dage 

ATTD30 30 dage 

ATTD31 31 dage 

ATTM Tidsangivelse i måneder 

ATTM01 1 måned 

ATTM02 2 måneder 

ATTM03 3 måneder 

ATTM04 4 måneder 

ATTM05 5 måneder 

ATTM06 6 måneder 

ATTM07 7 måneder 

ATTM08 8 måneder 

ATTM09 9 måneder 

ATTM10 10 måneder 

ATTM11 11 måneder 

ATTM12 12 måneder 

ATTU Tidsangivelse i uger 

ATTU01 1 uge 

ATTU02 2 uger 

ATTU03 3 uger 

ATTU04 4 uger 

ATTU05 5 uger 

ATTU06 6 uger 

ATTU07 7 uger 

ATTU08 8 uger 
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SKSkode Kodetekst 

ATTU09 9 uger 

ATTU10 10 uger 

ATTU11 11 uger 

ATTU12 12 uger 

ATTU13 13 uger 

ATTU14 14 uger 

ATTU15 15 uger 

ATTU16 16 uger 

ATTU17 17 uger 

ATTU18 18 uger 

ATTU19 19 uger 

ATTU20 20 uger 

ATTU21 21 uger 

ATTU22 22 uger 

ATTU23 23 uger 

ATTU24 24 uger 

ATTU25 25 uger 

ATTU26 26 uger 

ATTU27 27 uger 

ATTU28 28 uger 

ATTU29 29 uger 

ATTU30 30 uger 

ATTU31 31 uger 

ATTU32 32 uger 

ATTU33 33 uger 

ATTU34 34 uger 

ATTU35 35 uger 

ATTU36 36 uger 

ATTU37 37 uger 

ATTU38 38 uger 

ATTU39 39 uger 

ATTU40 40 uger 

ATTU41 41 uger 

ATTU42 42 uger 

ATTU43 43 uger 

ATTU44 44 uger 

ATTU45 45 uger 

ATTU46 46 uger 

ATTU47 47 uger 

ATTU48 48 uger 

ATTU49 49 uger 

ATTU50 50 uger 

ATTU51 51 uger 

ATTU52 52 uger 

ATTY Tidsangivelse i år 

ATTY01 1 år 

ATTY02 2 år 

ATTY03 3 år 

ATTY04 4 år 

ATTY05 5 år 

ATTY06 6 år 

ATTY07 7 år 

ATTY08 8 år 
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SKSkode Kodetekst 

ATTY09 9 år 

ATTY10 10 år 
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