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 Prosedyre for Epikriser, Helgelandssykehuset SSJ 

 

1. Hensikt:  

Sikre at avdelingen overholder forskrifter om epikrisenes form og innhold, samt at de skal bli sendt ut i 

løpet av rimelig tid. . 

 

2. Omfang: 

Gjelder for epikriser skrevet for pasienter innlagt på medisinsk sengepost, Helgelandssykehuset, 

Sandnessjøen.  

 

3. Grunnlagsinformasjon:  

 Epikrise er verktøy for leger og for pasient. Skrives ideelt sett i lag med pasienten.  

 Alle pas skal ha foreløpig epikrise eller epikrise i hånden ved utreise. 

 Det er et nasjonalt krav at alle epikriser skal være sendt i løpet av 7 dager 

 Sykehuset måles på epikrisetid (antall % sendt i løpet av 7 dager) og dette publiseres på 

Helsenorge.no.  Avdelingens epikrisetid bekjentgjøres også i virksomhetsrapporter og finnes i egen 

rapport i DIPS. 

4. Epikrisens form:  

 

Generelt: 

 Samstemming av faste medisiner ved utreise forutsetter at reseptformidler oppdateres. 

 Ideell lengde er en side.  

Diagnoser:  

Hoveddiagnose / bidiagnose med diagnosekoder Operasjon- / prosedyrekoder:  

Bare sykdommer som er relevant for oppholdet skal kodes.  

 

Relevant sykehistorie /Aktuelt: 

 Kortfattet fra aktuelt i innkomstjournal. Tilstand ved innkomst.  

 

Resultat av undersøkelser: 

 Blodprøver  

 EKG / EKKO  

 Røntgen 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 osv.  

Forløp/ vurdering/ behandling  

 Hva har vi funnet ut?  

 Hvordan er dette behandlet?  

Vurdering:  

Svart på problemstilling fra innleggelsesskriv?  

 

Medikamentliste ved utskrivelse:  (skal være samtstemt, ideelt sett hentet fra reseptformidler)  

 Faste legemidler i bruk ved utskrivelse  

 Legemidler ved behov  

 Legemidler avsluttet (seponert)  

 Begrunnelse for medisin endringer under oppholdet  

 Oppfølging av legemidler (Marevan? Bivirkng av kolesterolmidler og likn)  

 

Videre plan og kontroll  

Evt. videre utredning eller kontroll (Pas må selv bestille time hos fastlege)  

Sykemelding/Henvisning fysioterapi el. Lærings & Mestringskurs Generelle råd  

 

Informasjon til pasienten: 

 Hva pas bør være oppmerksom på ved hjemkomst, hva en kan forvente 

 Eventuell behov for oppfølging hjemme 

 Hvor kopi av journal og epikrise finnes på Helsenorge.no 

Info om samarbeid med Fastlege og kommune 

 

Kopi til  

 fastlege,  

 henvisende lege 

 pasienten 

 hjemmesykepleie 

 eventuelle instanser som skal følge opp pasienten (poliklinikk/annet sykehus osv. ) 

 

Operasjons- /Prosedyrebeskrivelse  

 Vedlegges om det oppfattes nødvendig 
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