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At sikre, at korrekt identifikation af patienter sker forud for
enhver sundhedsydelse, således at relevante oplysninger,
procedurer og behandling knyttes til rette patient.

Hvem gælder dokumentet for?

Klinikpersonale

Fremgangsmåde

1. Der skal foretages identifikation forud for enhver
handling rettet mod patienten; det være sig i forhold til
personen, journalmateriale, dokumentation eller
diagnostisk materiale.
2. Alle patienter til ambulant operation er omfattet af
disse retningslinjer.
3. Alle patienter, der er omfattet af ovenstående, skal ved
ankomst i klinikken identificere sig ved sundhedskort
samt kontrol af CPR-nummer og navn udført af
sekretæren/sygeplejersken.
4. Ved identifikation forud for en patientrettet procedure
skal patienten selv oplyse navn og CPR-nummer.
5. Oplysningerne sammenholdes med de tilsvarende
oplysninger på operationsprogrammet.
6. Hos patienter, som er inhabile, skal patientens identitet
bekræftes under medvirken af tilstedeværende
pårørende eller andre med indgående kendskab til
patienten.
7. Der gælder følgende overordnede retningslinjer
vedrørende identifikation:
• Patientidentifikation udføres ved indledning til
alle kirurgiske indgreb.
• Diagnostisk materiale mærkes entydigt, uanset
om det sker på papir eller i elektronisk form.
Den sundhedsperson, der frembringer,
bearbejder eller afsender data- og
prøvemateriale, har ansvaret for korrekt
identifikation og sammenhæng mellem
patientdata og materiale.
• Korrekt identifikation i medicineringsprocessen
sikres i alle led. Dette sker ved, at den samme
sundhedsperson doserer medicin, sikrer korrekt
overensstemmelse i forhold til ordination og
foretager patientidentifikation.
• Medicin, der er trukket op af en person og gives
af en anden, skal være mærket med indhold
samt ligge ved ampul/flaske med indholdsstof.
• Personalet er berettiget til at stole på
oplysninger om navn og CPR-nummer, som en
voksen, habil person giver om sig selv eller om
pårørende børn og inhabile personer.
• Ved åbenlys mistanke om forkerte oplysninger
kan der bedes om dokumentation for
identiteten, som f.eks. sundhedskort eller
legitimation med vellignende billede.

•

Sikkert personligt kendskab kan indgå som
grundlag for identifikation, dog skal CPRnummer altid indgå.
8. Ved lægekonsultation skal:
• patienten altid oplyse sit fulde navn og CPRnummer.
• den opererende læge/den konsulterende læge
kontrollere, at disse oplysninger stemmer
overens med de personhenførbare oplysninger i
patientjournalen .
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