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REGISTRERING AF FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER  
 
Kommunerne skal efter kommunalreformen medfinansiere egne borgeres forbrug af sundheds-
ydelser og herunder betale en obligatorisk plejetakst for sygehusbehandling til færdigbehand-
lede patienter, der venter på udskrivning. Den kommunale finansiering af færdigbehandlede 
patienter kan udelukkende opkræves for indlagte patienter – både somatiske og psykiatriske.  
 
Til brug for denne registrering anvendes følgende beskrivelse af en færdigbehandlet patient:  
 
patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæg-
gelse er ikke en forudsætning for den videre behandling 
Sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, 
at kommunen kan hjemtage patienten.  
 
Patienterne vil enten blive udskrevet umiddelbart efter færdigbehandling eller være fortsat 
indlagte, fordi de venter på en plejehjemsplads, foranstaltninger i hjemmet eller lignende.  
 
Registrering af patienterne som færdigbehandlede, er kun nødvendig, hvis patienten ikke ud-
skrives umiddelbart i forbindelse med, at patienten vurderes færdigbehandlet.  
 
Til brug for registrering af en færdigbehandlet patient anvendes følgende beskrivelse.  
En patient registreres som færdigbehandlet i stationært regi, når følgende er opfyldt: 

• patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet dvs. behandling er afsluttet eller 
indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling 

• sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hin-
der for, at kommunen kan hjemtage patienten. Det betyder, at sygeplejerapport, evt. 
midlertidige hjælpemidler, medicin mv. skal være klar på udskrivningstidspunktet.  

 
Registreringen af en patient som færdigbehandlet, er uafhængig af forhold i hjemmet, kom-
munen mv., der er sygehuset uvedkommende. 
  
Patienter, der er registreret som færdigbehandlede, og som for eksempel venter på tilbud om 
en plejehjemsplads vil i venteperioden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den 
diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er 
påkrævet. Patienten vil efter dette tilbagefald eller lignende ikke længere skulle betragtes som 
færdigbehandlet. 
  
Til brug for registrering af færdigbehandlede patienter anvendes koderne AWA1 ‘Færdigbe-
handlet i stationært regi’ og AWX1 ‘Ikke færdigbehandlet i stationært regi’. Koderne registreres 
som procedurekoder. Ved anvendelse af AWA1 registreres en startdato for, hvornår en patient 
betragtes som færdigbehandlet i stationært regi. Hvis patienten overflyttes til en anden afde-
ling og stadig er færdigbehandlet, skal den nye kontakt også have registreret AWA1. 
 
Sundhedsstyrelsen forestår de løbende opgørelser og afregningen af den kommunale finansie-
ring for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter. Opgørelserne er tilgængelige på 
eSundhed. 
 
 
 


