
Flowdiagram for ledsagelse ved akutte behandlingsforløb 

 
 

 

 

Borger bliver akut syg

Kommunen vurderer, at borgeren 
ikke har behov for ledsagelse. 
Ledsageraftalen anvendes ikke

Kommunen vurderer, at borgeren har behov for 
ledsagelse.

Kommunen kontakter pr

telefon den relevante afdeling for at aftale 
ankomsttidspunkt  og gøre opmærksom på 
behovet for ledsagelse, hvis det er muligt

Ved ankomst til hospitalet SKAL ledsageren 
oplyse, at han/hun er ledsager

Hospitalsafdelingen/centeret vurderer, at der er 
behov for ledsagelse

Hospitalsafdelingen/centeret udfylder 
standardkontrakten og sender den til kommunen

Kommunen underskriver og returnerer 
standardkontrakten til afdelingen

Hospitalsafdelingen/centeret scanner og gemmer  
undrskrevne kontrakt.

Patientforløbet med kommnual ledsagelse afsluttes

Kommunen opgør timeforbrug og øvrige udgifter på 
Blanket til afregning og sender en elektronisk faktura 

vedhæftet Blanket til afregning samt evt. P-billet

Hospitalet betaler for 
ledsagelsen

Afdelingen vurderer, at der ikke 
er behov for ledsagelse. 

Ledsageraftalen anvendes ikke

Kommunen vurderer, at 
borger har behov for 

ledsagelse men kan ikke 
stille en ledsager til 

rådighed. Ledsageraftalen 
anvendes ikke 

Kommune Hospital 

 

Borger 

Kommunen er ansvarlig for 

at afklare, om der er 

pårørende, der kan følge 

borgeren i stedet for en 

ledsager 

Det aftales lokalt, hvordan 

standardkontrakt og blanket 

til afregning formidles 
elektronisk mellem hospital 

og kommune. 

Der udfyldes en 

standardkontrakt pr. 

forløb.  

Indhentning af borgerens samtykke til 
indgåelse af aftale om ledsagelse sker iht. 
gældende lovgivning 

 



 

Flowdiagram for ledsagelse ved planlagte behandlingsforløb 
HOSPITALET tager initiativ til ledsagelse 

 
 

 

 

Borger skal indlægges 
eller til ambulant 

behandling

Hospitalsafdelingen/centeret vurderer, 
at borgeren ikke har behov for 

ledsagelse. Ledsageraftalen anvendes 
ikke

Hospitalsafdelingen/centeret vurderer, at 
borgeren har behov for ledsagelse. 

Hospitalet kontakter kommunen 

Hospitalsafdelingen/centeret indgår 
aftalen med kommunen

Hospitalsafdelingen/centeret udfylder 
standardkontrakten og sender den til 

kommunen

Kommunen underskriver og returnerer 
standardkontrakten til afdelingen

Hospitalsfdelingen/centeret scanner 
og gemme den underskrevne kontrakt

Patientforløbet med kommnual 
ledsagelse afsluttes

Kommunen opgør timeforbrug og 
øvrige udgifter på Blanket til afregning 

og sender en elektronisk faktura 
vedhæftet Blanket til afregning samt 

evt. P-billet

Hospitalet betaler for 
ledsagelsen

Kommunen vurderer, 
at borgeren har behov 
for ledsagelse men kan 
ikke stille en ledsager 

til rådighed. 
Ledsageraftalen 
anvendes ikke 

Kommunen 
vurderer, at 

borgeren ikke har 
behov for 

ledsagelse. 
Ledsageraftalen 
anvendes ikke

Indhentning af borgerens samtykke til indgåelse af 
aftale om ledsagelse sker iht. gældende lovgivning

Kommune Hospital 

 

Borger 

Kommunen og hospitalet er  

gensidigt forpligtede til at 

informere hinanden, hvis de 

vurderer, at en borger har 

behov for ledsagelse 

Kommunen er ansvarlig 

for at afklare, om der er 

pårørende, der kan 

følge borgeren i stedet 

for en ledsager 

Det aftales lokalt, 

hvordan 

standardkontrakt og 

blanket til afregning 

formidles elektronisk 
mellem hospital og 

kommune. 

Hvis patienten har 

mange planlagte på 

besøg på samme 

afdeling, kan der indgås 

én standardkontrakt for 

alle besøg. 



 
Flowdiagram for ledsagelse ved planlagte behandlingsforløb 

KOMMUNEN tager initiativ til ledsagelse 
 

 

Borger skal indlægges 
eller til ambulant 

behandling

Kommunen vurderer, at 
borgeren ikke har behov for 
ledsagelse. Ledsageraftalen 

anvendes ikke

Kommunen vurderer, at borgeren har 
behov for ledsagelse

Kommunen kontakter den relevante 
hospitalsafdeling/center og gør 

opmærksom på behovet for ledsagelse

Hospitalsafdelingen/centeret vurderer, at der er behov 
for ledsagelse. Hospitalsafdeling/center indgår aftalen

Hosdpitalsafdelingen/centeret udfylder 
standardkontrakten og sender den til kommunen

Kommunen underskriver og returnerer 
standardkontrakten til hospitalsafdelingen/centeret

Hospitalsafdelingen/centeret scanner og gemmer den 
underskrevne kontrakt og. 

Patientforløbet med kommnual ledsagelse afsluttes. 

Kommunen opgør timeforbrug og øvrige udgifter på 
Blanket til afregning og sender en elektronisk faktura 

vedhæftet Blanket til afregning samt evt. P-billet

Hospitalet betaler for ledsagelsen

Hospitalsafdelingen/centeret vurderer, 
at der ikke er behov for ledsagelse. 

Ledsageraftalen anvendes ikke

Kommunen vurderer, at 
borger har behov for 

ledsagelse men kan ikke 
stille en ledsager til 

rådighed. Ledsageraftalen 
anvendes ikke 

Kommune Hospital 

 

Borger 

Kommunen og hospitalet er  
gensidigt forpligtede til at 

informere hinanden, hvis de 
vurderer, at en borger har 

behov for ledsagelse 

Kommunen er ansvarlig for 
at afklare, om der er 

pårørende, der kan følge 
borgeren i stedet for en 

ledsager 

Det aftales lokalt, hvordan 
standardkontrakt og blanket 

til afregning formidles 
elektronisk mellem hospital 

og kommune. 

Hvis patienten har mange 
planlagte besøg på sammen 
afdeling, kan der indgås én 
standardkontrakt for alle 

besøg. 

Indhentning af borgerens samtykke til indgåelse af aftale 
om ledsagelse sker iht. gældende lovgivning 
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