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Høring over udkast til vejledning om epikriser
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med udkast til vejledning om epikriser.
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Generelle kommentarer
Når en patient bliver udskrevet, er det vigtigt, at der hurtigt planlægges den rette opfølgning i eget hjem i samarbejde med patienten, de
pårørende, den praktiserende læge, hjemmesygeplejen og andre relevante aktører. Dansk Sygeplejeråd mener, at epikrisen er et vigtigt
redskab, som er med til at sikre sammenhæng i patienternes forløb
og ikke blot bør opfattes som en ”overlevering af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden læge”, som det fremgår i indledningen.
Vi mener ligeledes, at det tydeligt bør fremgå hvem behandlingsansvaret overdrages til, og såfremt en borger modtager hjemmesygepleje, så bør hjemmesygeplejen modtage en kopi af epikrisen.
Specifikke kommentarer
Til de enkelte afsnit har Dansk Sygeplejeråd følgende kommentarer:
2.1 Stamdata
Her bør fremgå klart, hvem der er/har været den patientansvarlige
læge under indlæggelsen, og hvem der er den patientansvarlige læge
efter udskrivelsen. Det skal tydeligt fremgå, om det er den alment
praktiserende læge eller en sygehuslæge, såfremt der er opfølgende
kontroller mv. i sygehus-regi.
2.3 Patientinformation og -aftale
Det fremgår, at aftaler med patienten skal beskrives. Hertil bør tilføjes, at aftaler med eventuelle pårørende ligeledes skal beskrives, såfremt det er relevant.
2.6 Forebyggelses- og sundhedsfremmende plan
Dansk Sygeplejeråd mener, at der til punkt a) skal tilføjes, at epikrisen udover en genoptræningsplan også skal indeholde en beskrivelse af patientens funktionsniveau ved udskrivelsen.
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3. Ansvar for markering af epikrisen
I afsnittet mener Dansk Sygeplejeråd, at der bør indsættes aftaleelementer fra PLO’s OK18, herunder at alment praktiserende læge er
forpligtede til en særlig hurtig opfølgningsindsats ved to forhold:
• Behov for akut opfølgningsindsats i almen praksis inden for 12 hverdage efter sektorovergang
• Behov for opsøgende indsats overfor særligt sårbare patienter, som ikke af egen drift henvender sig
Indtil elektronisk epikrise-standard/-løsning er udarbejdet, mener
Dansk Sygeplejeråd, at sygehuset skal sende en korrespondancemeddelelse, hvis epikrisen beskriver behov for specifik opfølgningsindsats.
4. Tidspunkt for fremsendelse af epikrisen
Afsnittet bør skærpes, så det fremgår, hvad der sker ift. epikriser op til
en weekend eller helligdag, hvor den alment praktiserende læge har
lukket. Hjemmeplejen/-sygeplejen bør få fremsendt epikrisen, så vigtig information ikke bliver tabt/delt i tide.
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