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Formål
Instruksen skal medvirke til at sikre, at der sker sikker identifikation af patienter ved behandling, så vi sikrer den rette behandling til den rette patient. Får en patient en forkert behandling,
kan det i værste fald have fatale følger.

Fremgangsmåde
Overalt hvor sundhedspersoner udleverer medicin eller anden form for behandling, er der en
risiko for forveksling. En fast procedure for identifikation kan være med til at sikre, at behandling altid gives til den patient, den er ordineret til.
Der skelnes imellem situationer, hvor medarbejder kender patienten, der er modtager af den
sundhedsfaglige behandling, og situationer, hvor medarbejder ikke kender patienten. I sidstnævnte tilfælde kan der f.eks. være tale om en ny medarbejder, en vikar, en ny studerende
eller en ny elev.
Sikker genkendelse
Når medarbejderen kender patienten personligt og med sikkerhed, er identifikationen baseret på sikker genkendelse.
Ved manglende kendskab – habile patienter
Når medarbejderen ikke kender patienten med sikkerhed, gælder det som hovedregel, at en
habil patients egen angivelse af navn og CPR-nummer (eller fødselsdato og -år) er fyldestgørende som kontrol af identitet i forhold til den ordinerede behandling.
Ved manglende kendskab – børn/unge og inhabile patienter
Ved identifikation af børn/unge og inhabile voksne skal identiteten søges bekræftet af medarbejdere, der kender patienten med sikkerhed eller af tilstedeværende pårørende.
Sekundært kan identiteten sikres med sygesikringskort eller billedlegitimation (eksempelvis
foto på borgerens stamkort i Sensum Bosted).
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Dokumentation





Patientens navn og CPR-nummer fremgår automatisk af patientens sundhedsfaglige
udredning, behandlingsplaner samt af medicinkortet. Disse oplysninger autogenereres
fra patientens stamoplysninger i Sensum Bosted.
Af den sundhedsfaglige udredning skal det fremgå, hvis lægen har erklæret patienten
inhabil.
Særlige forhold ved identifikation af patienten skal fremgå af den sundhedsfaglige udredning i feltet ’Sikker patientidentifikation’.
På CDH skal der være retvisende foto af alle patienter på stamkortet på Sensum Bosted, hvis værgen har givet tilladelse.

Ansvarlig
Ledelsen skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks for sikker patientidentifikation på tilbuddet, som er kendt og anvendt af medarbejderne. Medarbejderne har ansvar for at arbejde
i overensstemmelse med instruksen.
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