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Aktuelle lov- og forskriftsendringer
• Innføring av ny forskrift om
funksjons- og kvalitetskrav for
fysioterapeuter med kommunal
driftsavtale
• Bortfall av krav til henvisning for
å få stønad til fysioterapi
gjennom endring i lov om
folketrygd § 5-8
• Endring i vilkår for
fastlønnstilskudd i forskrift om
fastlønnstilskudd til delvis
dekning av kommunenes utgifter
til fysioterapitjenesten
• Krav i lov om at kommunene har
knyttet til seg lege, sykepleier,
helsesøster, jordmor og
fysioterapeut
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Epikrise
• Ordet «epikrise» stammer fra gresk og betyr «bedømming» eller
«etterbetraktning». Kunnskapsforlagets store norske leksikon
har denne definisjonen: «Kort, sammenfattende fremstilling av
et sykdomstilfelle, gjerne sammensatt av en vurdering og
redegjørelse for behandlingen og dens resultater»

22.02.2018

3

1

22.02.2018

Journalforskriften
• § 9.(Epikrise)Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise
(sammenfatning av journalopplysninger) sendes det
helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi
pasienten forsvarlig oppfølgning.
• Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling
hos spesialist.
• Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal
sendes til. Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes
epikrise til innleggende/henvisende helsepersonell og
pasientens faste lege.
• Epikrise skal sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er
avsluttet.
22.02.2018

4

Hvorfor epikriser?
• Dersom pasienten ikke
motsetter seg det, skal
fysioterapeuten sende
epikrise til fastlegen når det
er nødvendig for å gi
forsvarlig oppfølging (§ 10)
• Yte tjenester i et
forløpsperspektiv (§ 11)
• Krav til samarbeid (§ 12)
• Fastlegen har medisinsk
koordineringsansvar for
populasjonen på egen liste

Pasientens helsetjeneste
• Samtykke
• Helhetlige og koordinerte
pasientforløp
sikre kontinuitet og
tilstrekkelig informasjon
• Forsvarlige tjenester
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Omtale og tiltak i Primærhelsemeldingen
•
•
•
•

Primærhelseteam
Oppfølgingsteam
Habilitering og rehabilitering
Individuell Plan (IP) – plan
for oppfølging
• Sette mål sammen med
pasienten
• Arbeid i tråd med
kommunens prioriteringer
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Oppsummering
• Epikriser og dialogmeldinger er viktige verktøy i samhandlingen
mellom helsepersonell som skal sikre helhetlige og koordinerte
tjenester til pasientene
• Endringen har gjort det enda viktigere å bruke disse verktøyene
• Fysioterapeuten må innhente nødvendige medisinske
opplysninger fra fastlege for å kunne gi forsvarlige tjenester

Lykke til med å innta en viktig og nødvendig
plass i fremtidens kommunehelsetjeneste
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