Sundhedsstyrelsen
Att. Niels W Mogensen
Axel Heidesgade 1
2300 København S
nwm@sst.dk

Høringssvar vedrørende vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet
Dato:

FOA- Fag og Arbejde vil gerne benytte sig af lejligheden til at kommen-

01.11.2013

tere på nærværende høring.
FOA- Fag og Arbejde finder vejledningen relevant og vigtig i forhold til

Sagsnummer:

13/190172

at styrke patientsikkerheden.
Ref.:

Specifikke kommentarer:

KAS/ulro

Under afsnit 3.2.3. ’’Kontrol af patientidentiteten hos patienter i egen
bolig, på institution og plejehjem m.v. og ambulante patienter, i konsultation hos læge, speciallæge, fysioterapi m.v.’’
Det fremgår ikke tydeligt, hvad der menes med institutioner. Er det hele botilbudsområdet, der tænkes på? Det er relevant da at titulere det
som botilbudsområdet og leve-bo miljøer, da institutionsbegrebet på
dette område blev afskaffet tilbage i 1990’erne.
I forhold til at anmode om cpr.-nr. eller se sygesikringskort ved medicinadministration på eksempelvis plejecentre, er dette forbundet med
udfordringer. Mange af beboerne er meget demente, og vil derfor ikke
kunne huske disse oplysninger. Identifikationen kan således ikke bero
alene på dette forhold. Oftest er identifikationen genkendelse som metode. Der, hvor problematikkerne ofte opstår, er fordi man eksempelvis
uddeler al den ophældte medicin på en gang fra samme kurv. Her er
der stor fare for at beboernes medicin forveksles. Så den enstrengede
medicinproces som foreslået er meget vigtig.
Endvidere er der stor forskel på, hvordan arbejdet omkring eksempel-

FOA
Staunings Plads 1-3
1790 København V

vis identificering og varetagelse af medicineringsopgaver foregår i
hjemmeplejen i borgerens eget hjem og hos borgere, der bor på pleje-
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hjem.
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5301-0476807

I forhold til dot 1: ’’hvor der i gennem længere tid har været et personligt, sikkert kendskab imellem sundhedspersonen og patienten’’
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-2-

Her er det lidt uklart, hvordan sundhedsperson defineres. Er det de autoriserede sundhedspersoner, eller er det også alle dem der handler på
disses vegne gennem delegation af opgaven?
Hvis de udelukkende er de autoriserede sundhedspersoner der i ovennævnte er sundhedspersoner, så sætter beskrivelsen barrierer for den
fleksible opgavevaretagelse og arbejdets organisering, idet det så udelukkende på plejehjem, hjemmepleje og botilbudsområdet, er socialog sundhedsassistenter og sygeplejersker ansat på disse steder der må
foretage identifikation ved genkendelse.
I hjemmeplejen er en faggruppe, der typisk kommer i borgerens hjem
og hjælper borgeren med medicinadministration en social- og sundhedshjælper, som ikke er defineret som en sundhedsperson.

Hvis der skulle være brug for yderligere uddybning af ovenstående, kan
jeg kontaktes via kas050@foa.dk

Venlig hilsen

Karen Stæhr
Sektorformand

