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Formål
Et systematisk og veldokumenteret samarbejde med behandlingsansvarlige læger har betydning for patientsikkerheden. Instruksen skal sikre, at medarbejderne har kendskab til hvornår
og i hvilke situationer, der skal etableres et samarbejde med patientens behandlingsansvarlige læge.

Fremgangsmåde
Tilladelse til at rette henvendelse til patientens læge
Patienten eller dennes stedfortræder skal give tilladelse til, at medarbejderne tager kontakt
til lægen og videregiver informationer om patientens symptomer. (Se instruks for informeret
samtykke til sundhedsfaglig behandling).
Informeret samtykke til behandling
Som udgangspunkt må ingen sundhedsfaglig behandling påbegyndes eller ændres uden
patientens eller stedfortræders samtykke. (Se instruks for informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling.)
Ved indflytning
Ved indflytning vurderer CDH-tilbuddene, om der er behov for at indhente sundhedsoplysninger hos behandlingsansvarlige læger og i så fald, om patient eller stedfortræder vil give tilladelse til dette.
Medicin
Procedurer for samarbejde med behandlingsansvarlige læge om patientens medicin er beskrevet i tilbuddets medicininstruks i henhold til:
-

Ordination af og behandling med medicin (herunder håndkøbsmedicin og kosttilskud)
Sammenhæng til det fælles medicinkort (FMK)
Medarbejdernes observation af ændringer hos patienten og videregivelse af relevante
oplysninger til den ordinerende læge
Aftaler med lægen om gennemgang af hver enkelt patients medicin
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Aftaler og opfølgning på aftaler med lægen dokumenteres i Bosted (Se afsnit om ’Dokumentation’).
Tilknyttede læger
Flere patienter har tilknyttet flere læger. Det anføres i den sundhedsfaglige udredning hvilken
praktiserende læge, patienten har tilknyttet. Det samme gør sig gældende i forhold til speciallæger.
Oversigt over aftaler med lægen
Der udarbejdes en oversigt over aftaler med behandlingsansvarlige læger for patienter i behandling.
Faste samarbejder
På CDH-tilbuddene er alle patienter tilknyttet en praktiserende læge. Det er primært personalet på patientens bosted, patientens stedfortræder eller forældre, der har kontakten til
patienternes praktiserende læge.
På CDH-tilbuddene er der tilknyttet en række specialkonsulenter bl.a. børnelæge, ørelæge og synslæge. Speciallægerne kommer jævnligt og tilser patienterne efter aftale.
Ved de børn der er tilknyttet CDH-tilbuddenes børnelæge er det børnelægen, der er hovedansvarlig for alt behandling.
Hvis der er behov for kontakt til speciallægerne mellem de aftalte besøg sker kontakten
via CDH-tilbuddenes egne sygeplejersker.
Hos patienter der har behov for anden speciallæge assistance end de tilknyttede, sker behandlingen via det offentlige sundhedssystem.

Dokumentation
•
•
•

•
•
•

Det skal fremgå af den sundhedsfaglige udredning hvilke læger, patienten har tilknyttet.
Den sundhedsfaglige dokumentation skal beskrive de aftaler om kontrol og behandling
af patienternes sygdomme og handicap, som er indgået med den behandlingsansvarlige læge.
Ved behandling af en sygdom/lidelse udarbejdes der en behandlingsplan, hvor navn,
titel og kontaktoplysninger på den behandlingsansvarlige læge skal fremgå. I behandlingsplanen laves en oversigt over kontrol, opfølgning og evaluering af den konkrete
behandling.
I dagbogen/journalen føres der dokumentation for, at tilbuddets tiltag følger aftalerne
med den behandlingsansvarlige læge.
Indhentede sundhedsoplysninger dokumenteres i Sensum Bosted i den sundhedsfaglige udredning. Relevante dokumenter journaliseres i dokumentmappen ’Sundhedsfaglig dokumentation’.
Patientens eller stedfortræders beslutning om tilladelse til videregivelse af sundhedsoplysninger til lægen samt informeret samtykke til behandling skal dokumenteres i
overensstemmelse med ’Instruks for informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling’.
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Ansvarlig
Ledelsen skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks for samarbejdet med behandlingsansvarlige læger, som er kendt og anvendt af medarbejderne. Medarbejderne har ansvar for at
arbejde i overensstemmelse med instruksen.

Referencer
-

Sundhedsstyrelsens vejledning og udfærdigelse af instrukser. VEJ nr. 9001 af
20/11/2000: Link
Instruks for informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling: Link
Regional retningslinje for medicinhåndtering: Link
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