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I  Bakgrunn og organisatorisk forankring 

Pasienter med rusproblemer kan behandles i døgninstitusjoner. Ved utskrivelse fra 
døgnbehandling oppstår en særlig utfordrende situasjon for pasientene. Forskning viser 
at pasientene er i en sårbar situasjon ved utskrivelse, og det er spesielt stor fare for 
tilbakefall og  overdose (1). Normalt har pasientene blitt utskrevet uten at epikrise er 
ferdigstilt, altså har det tidligere ikke forelagt viktig og relevant helsemessig informasjon 
hos de kommunale tjenesteytere når pasienten utskrives. Avdeling for rusmedisin ved 
Haukeland Universitetssjukehus vil innføre en ny praksis knyttet til epikriser, som vil gi 
en mer forsvarlig og sammenhengende helsetjeneste for denne pasientgruppen. 
Metodikken i prosjektet kan være aktuell for andre fagfelt.  

Planlagt utskrivelse av pasienter vil ikke bli tillatt gjennomført før epikrisen er 
ferdigstilt og drøftet med pasienten. Dersom pasienten utskrives utenfor et planlagt 
forløp, skal epikrisen være ferdig og sendt til henviser og fastlege innen fem virkedager. 
Prosjektet er forankret i ledergruppen i Avdeling for rusmedisin (AFR) og hos 
administrerende direktør i Helse Bergen HF. 

 

II  Problemstilling og målsetting 

Effektmål:  

Sikre at pasientforløpet er faglig forsvarlig understøttet ved at alle relevante aktører har 
samme og oppdaterte informasjon om pasientens status ved utskrivelsen fra 
spesialisthelsetjenesten. 

 

Resultatmål 

A  Det skal utarbeides maler for ivaretakelse av de fire funksjonene som epikrisen 
dekker (Se drøfting for definisjon av de fire funksjonene).  

B  Epikrisen skal ved samtlige planlagte utskrivelser være ferdigstilt og gjennomgått 
med pasienten før pasienten forlater enheten 

C  Epikrisen skal ved samtlige planlagte utskrivelser være henviser (hvis det ikke er 
fastlege), fastlege og eventuelt mottakende enhet i hende før pasienten forlater 
spesialisthelsetjenesten, og ved ikke planlagte utskrivelser innen fem virkedager 

 

  



 
 
 
 

III  Analyse og argumentasjon rundt problemstilling 

Pasienter som har en ruslidelse behandles relativt ofte i døgninstitusjoner. I løpet av et 
slikt behandlingsopphold er det normalt at pasientene avslutter sitt inntak av rusmidler, 
får behandling for abstinenser, og arbeider med motivasjon for å endre atferd i retning 
av større rusmestring. Under behandlingen oppnår pasientene normalt en stabil periode 
uten inntak av rusmidler. Når pasientene skal utskrives er toleransen for ulike rusmidler 
senket, og faren for overdose er stor dersom pasienten inntar en ekvivalent dose 
rusmidler som før innleggelsen (1). Forskning viser også at pasientene er i en særlig 
sårbar situasjon ved utskrivelse, fordi pasienten da blir eksponert for samme miljø og 
samme triggere som var tilstede før innleggelsen (1). Mange pasienter opplever også 
ensomhet og meningsløshet ved flytting til egen bolig. 

Når pasienter utskrives fra døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten er epikrisen 
vanligvis ikke ferdigstilt. Dersom pasientene har behov for oppfølging nokså 
umiddelbart etter utskrivningen, er det ofte slik at relevante og noen ganger livsviktige 
opplysninger ikke kommer til mottakende enhet før eller samtidig med pasientens 
ankomst. Pasientene er også ofte utilstrekkelig informert om de viktigste punktene i 
epikrisen. Det at epikrisen ikke er i de rette hender ved utskrivelsen, kan medføre reell 
helsefare. Pasienter med ruslidelser vil ofte være i en spesielt sårbar situasjon ved 
utskrivelse. Dersom mottakende og oppfølgende enheter i kommunen ikke er forberedt 
på pasientens utskrivelse, vil pasientene ofte kunne gå tilbake til kjent atferd og 
manglende mestring av forbruk av rusmidler. 

Epikrisen har fire funksjoner: 1. Dialog med pasient ved utskrivelse 2. Dialog med 
henviser og mottaksapparat ved utskrivelse 3. Komplettering av diagnosekoder og 
prosedyrekoder etter endt opphold (aktivitetsregistrering og økonomi) 4. Fullstendig 
intern faglig oppsummering av pasientens behandling under aktuell innleggelse, som det 
viktigste journal elementet. 

Epikrisetid (tid fra pasienten skrives ut av døgnbehandling til epikrisen er ferdigstilt) er 
innført som en nasjonal kvalitetsindikator. Epikrisetid som nasjonal kvalitetsindikator 
synes å være innrettet mot funksjon 1 og 2. Funksjon 3 og 4 er til hinder for funksjon 1 
og 2, fordi funksjon 3 og 4 som oftest forlenger tidsbruken. Gjennom å identifisere beste 
praksis for hver av de fire funksjonene, og skille disse, kan epikrisetid slik den forstås nå 
elimineres.  

Flere leger har argumentert for eller gjennomført prosjekter for å sikre at epikrisene blir 
ferdigstilt før eller samtidig med utskrivelsen av pasientene (2, Moksnes  2005,), og at 
epikrisen havner i rette hender, inkludert pasientenes hender .  

Kravet i vår egen avdeling er at planlagte utskrivelser først er tillatt når epikrisen er 
ferdigstilt og gjennomgått med pasienten. Dersom pasienten utskrives utenfor plan, eller 



 
 
 
forlater institusjonen før behandlingen er sluttført, er kravet at epikrisen skal være 
ferdig og utsendt elektronisk innen fem virkedager etter at pasienten har forlatt 
enheten. 

Prosjektet er forankret i ledergruppen i Avdeling for rusmedisin (AFR) og hos 
administrerende direktør i Helse Bergen HF. 

 

IV  Fremdriftsplan med milepæler 

Prosjektet har blitt planlagt gjennom høsten 2013, og skal gjennomføres i løpet av 2014. 
Prosjektets milepæler er: 

Tiltak Ansvarlig Tidsfrist 
Gjennomgang i ledergruppen, konsensus OJ 01.05.2014 
Seksjonsvis gjennomgang med behandlere Seksjonsledere 01.06.2014 
Tilrettelegging av maler og prosedyrer Superbrukergruppe 01.09.2014 
Implementering Ledergruppe 01.12.2014 
 

V  Budsjett 

Prosjektet skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer for alle seksjoner. 

VI  Konklusjoner og anbefalinger 

I ledergruppemøte torsdag 10/4 2014 vedtar ledergruppen i AFR at prosjektet skal iverksettes i 
tråd med prosjektbeskrivelsen. Ledergruppen skal evaluere status i prosjektet i desember-møtet 
2014. 
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3. Moksnes KM. Kan epikristiden forkortes? Tidsskr Nor Lægeforen 2005, 125: 2380 – 1. 
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