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Evaluering av epikriser
Legen som skriver epikrisen skal følge bokføringsprinsippet med absolutt krav til balanse.
Antall medisiner på medikamentlisten som registreres i journalen ved innleggelse, skal
stemme med antall medisiner oppført i epikrisen; oppsummert i formelen:
MEDISINER UT = MEDISINER INN +/- ENDRINGER.

I tiltakspakken for samstemming av legemiddellister evalueres et utvalg av epikriser etter
følgende kriterier, og med tilhørende poengscore:
Spørsmål:

Ja

Delvis

Er kilde oppgitt

2 poeng

0 poeng

Går regnskapet opp?

2 poeng

0 poeng

Er endringer begrunnet?

2 poeng

Er salgsnavn angitt?

2 poeng

Er generisk navn angitt?

2 poeng

1 poeng

0 poeng

Er dosering angitt?

2 poeng

1 poeng

0 poeng

Er indikasjon angitt?

2 poeng

1 poeng

0 poeng

Er kategori angitt?

2 poeng

1 poeng

0 poeng

1 poeng

Nei

0 poeng
0 poeng

Maksimal poengscore er 16 poeng.
KOMMENTARER: Det er en viktig forsikring for fastlegen som skal foreta en
legemiddelsamstemming at kilden til opplysningene fremgår. Det er en forutsetning for
tillitten til listen i epikrisen at regnskapet går opp. Derfor gis 2 poeng for disse parametrene.
Alle endringer skal begrunnes i fritekst rett før selve medisinlisten. Eksempler: Diltiazem
seponert pga. interaksjonsfare med simvastatin. Oppstart av warfarin pga. atreiflimmer og
CHA2DS2VASc-skår: 3. Furosemid er seponert pga. usikker indikasjon.
Alle epikriser som inneholder en medisinliste vil få 2 poeng for punktet: ”Er salgsnavn
angitt”. Poeng for generisk navn gis bare når dette er tilføyd merkevarenavnene!
Etter hvert angitt legemiddel skal en av fem kategorier markeres med store bokstaver:
SOM FØR - NY - ENDRET DOSE – KUR - SLUTT
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EKSEMPEL PÅ LEGEMIDDELAVSNITT I EPIRKISE - MED POENGSKÅRING:
Legemidler ved utreise:
Legemidler ved innleggelsen bygger på medisinliste fra fastlegen.
Begrunnelse for endringer under oppholdet:
Warfarin er innført pga. kronisk atrieflimmer med CHA2DS2VAS2c: 3
Furosemid er seponert pga. usikker indikasjon.
Simvastatin økt fra 20mg til 40mg pga. LDL>2,0 og kjent koronarsykdom.
Medisiner ved utreise:
Cozaar (Losartan) 50mg x 1. Blodtrykksmedisin. SOM FØR
Selo-Zok (Metoprolol depot) 100mg x 1. Hjertemedisin. SOM FØR
Marevan (Warfarin) 2,5mg. Følg eget dosekort. Forebygger blodpropp. NY
Simvastatin 40mg om kvelden. Kolesterolsenkende. ENDRET

Furix (Furosemid) 20mg x 1. Vanndrivende. SLUTT
Imovane (zopiclone) 5mg om kvelden ved behov. Sovemedisin. SOM FØR

NB: Legemidler som er seponert eller inngår i en tidsbegrenset kur, skal være skilt med
tydelig mellomrom fra selve medisinlisten som pasienten skal fortsette med å følge.
KONKLUSJON:
Denne epikrisen ville oppnådd fullt hus: 16 poeng!

