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Ændringer

Det er præciseret, at Samsinge udskrives som vanligt.

Formål
At sikre, at alle ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital, som udskriver patienter til Aarhus
Kommune, kender og efterlever den supplerende vejledning under perioden med COVID-19.
Vejledningen præciserer hvilke særlige aftaler, der er indgået omkring udskrivelse mellem Aarhus
Kommune, Almen Praksis og Aarhus Universitetshospital i perioden med COVID-19.
Vejledningen supplerer Den Gode Udskrivelse, Sundhedsaftale, regional retningslinje.
Tilbage til top

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe/Gyldighedsområde
Alle kliniske afdelinger, som udskriver patienter til Aarhus Kommune.
Tilbage til top

Definition af begreber
COVID-positive patienter:
Patienter som er testet positive for COVID-19.
COVID-negative patienter:
Patienter som er testet negative for COVID-19.
Tilbage til top

Fremgangsmåde
Gældende principper ved udskrivelse af COVID-positive patienter til Aarhus Kommune:
COVID-positive patienter kan udskrives fra AUH, når hospitalsbehandling ikke længere er
påkrævet.
COVID-negative patienter kan udskrives fra AUH som vanligt.
Ved udskrivelse af COVID-positive patienter efterleves følgende:
Behandlingsniveau og plan for patienten skal fremgå tydeligt både i epikrise og i
plejeforløbsplan/udskrivningsrapport.
OBS ved epikrise:
Sygehuslægen på AUH følger som sædvanligt rød-gul-grøn-principperne i epikrisevejledningen.
Almen praksis gøres opmærksom på positiv COVID-test ved at markere epikrisen gul. Dette
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gælder "udskrivningsepikrise", "ambulant epikrise" og "skadestueepikrise".
I "Anbefaling om opfølgning hos egen læge" skrives i fritekstfeltet, at patienten er testet positiv for
COVID-19.
OBS ved plejeforløbsplan/udskrivningsrapport:
I plejeforløbsplanen/udskrivningsrapporten gøres der tydeligt opmærksom på positiv COVID-test.
I plejeforløbsplanen/udskrivningsrapporten gives en kort beskrivelse af, hvilken opfølgning, pleje og
behandling der anbefales af hjemmeplejen i Aarhus Kommune.
Opringning ved skærpede omstændigheder:
Ved skærpede omstændigheder i forbindelse med udskrivelse af COVID-positive patienter (fx
bestemte plejeforhold eller behandling pga. respiratoriske problemer) skal der ringes til Aarhus
Kommune.
Ved opringning informeres der om patientens tilstand, og der laves en fælles vurdering af hvilke
relevante tilbud i kommunen, patienten skal have.
Opringning skal ske via de sædvanlige kommunikationskanaler til Aarhus Kommune.
OBS ved udskrivelse af patienter med ilt til hjemmet
Der kan udleveres koncentrator-ilt. Dvs. der udleveres kun ilt til brug i hjemmet og ikke til udendørs
aktiviteter.

Patienter med bopæl på Samsø:
COVID-positive patienter fra Samsø udskrives som andre borgere i regionen. Kontakt Kirsten Rahbek
(kirsrahb@rm.dk), oversygeplejerske ved Ældresygdomme, ved spørgsmål om patienter med bopæl på
Samsø.

Udskrivelse af socialt udsatte patienter med komplekse behov:
Ved udskrivelse af COVID-positive, socialt udsatte patienter med komplekse behov, kontaktes
socialsygeplejerskerne på AUH. Socialsygeplejerskerne koordinerer udskrivelsen med Aarhus Kommune
omkring patientens tilstand og vurdering af relevant tilbud i kommunen. Information om og
kontaktoplysninger til socialsygeplejerskerne findes her: Socialsygeplejerskerne på AUH

Udskrivelse af COVID-negative patienter:
Der følges vanlige procedurer ift. udfyldelse af epikrise, plejeforløbsplan og udskrivningsrapport. Dog skal
der i epikrisen, plejeforløbsplanen/udskrivningsrapporten angives, hvis patienten er testet for COVID-19
under indlæggelsen på AUH, således at almen praksis og Aarhus Kommune er orienteret herom.
Tilbage til top

Dokumentation
I MidtEPJ og MedCom.
Tilbage til top

Ansvar
Det er ledere og medarbejderes ansvar i afdelinger, som udskriver patienter til Aarhus Kommune, at
instruksen kendes og efterleves.
Tilbage til top
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Den Gode Udskrivelse, Sundhedsaftale, regional retningslinje
Rammeaftale om anvendelse af MedCom hjemmepleje-sygehusstandarder, regional retningslinje
Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK), regional retningslinje
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Epikriser, regional quickguide
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