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Överenskommelse gällande samverkan vid
peritonealdialys i hemsjukvård i Kronbergs län
Gäller för: Medicinkliniken dialysenheten Växjö
Överenskommelsen är framtagen av:
Lars-Ola Bohlin medicinskt ansvarig sjuksköterska Markaryds kommun
Carina Yngvesson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Växjö kommun
Maria Sandberg PD-sjuksköterska Region Kronoberg
Inledning
Region Kronoberg och berörd kommun ska samverka genom hela vårdkedjan
för att säkerställa att ett patientsäkert och smidigt överförande av ansvaret
sker. Utbildning och omhändertagande kring dialysbehandling följer
utbildningsplanen för assisterad peritonealdialys (PD) och är framtagen av
PD-mottagningen i Växjö.
Planering inför dialysstart
Vårdplanering sker på avdelningen, i ordinärt eller i särskilt boende i samband
med planering av dialysstart. Den ansvariga PD-sköterskan i regionen
kontaktar den kommun där berörd patient bor, informerar om planeringen
och bokar datum för utbildning av kommunens personal. Påsbyten sker
4ggr/dag, 7 dagar/vecka.
Utbildning
Utbildningen består av en endagsutbildning uppdelat i ett teoripass på
förmiddagen och praktiska övningar på eftermiddagen. Plats för utbildningen
kan variera, men sker oftast på sjukhus. Lämplig gruppstorlek är 4-6
personer/utbildningstillfälle. All utbildning i PD-behandling utförs av PDsjuksköterska på regionen. Gruppen som utbildas består av
omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.
Den sjuksköterska som tar över ansvar för en patient med PD-behandling
i kommunen ska alltid utbildas av PD-sjuksköterska på regionen.
Delegering
Undersköterskor får efter genomgången utbildning en delegering på att utföra
peritonealdialys i hemmet enligt de riktlinjer som gåtts igenom. Delegeringen
är personbunden och gäller för den patient som utbildningen riktar sig till.
Delegeringen gäller ett år och förnyas om personen fortfarande utför
dialysbehandling hos patienten. Delegeringen skrivs enbart till
omvårdnadspersonal. Delegeringen utfärdas av utbildande PD-sköterska i
regionen. Kopia på delegeringen ska skickas till medicinskt ansvarig
sjuksköterska i aktuell kommun.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Uppföljning
När berörd personal är utbildad, åker patienten hem tillsammans med ansvarig
PD-sjuksköterska och möter upp personal i kommunen. PD-sjuksköterskan
har regelbunden kontakt med patienten och personalen i kommunen via
telefon och/eller hembesök. Uppföljning av behandling och prover planeras
via PD-mottagningen en gång/månad. Läkarbesök sker var tredje månad och
vid behov.
Kontakt/rådgivning
Det finns en välfungerande organisation kring peritonealdialys. PDmottagningen är bemannad vardagar mellan 7.30-16.15. Är inte PDsjuksköterskorna i tjänst går det ringa till medicinavdelning 3 CLV. Personalen
på avdelning 3 är utbildad i peritonealdialys och tillgänglig 24 timmar/dygn.
Njurjour finns att tillgå vid behov. De nås via avd. 3.
Ansvar
Ansvar att utföra PD-behandling enligt utbildningsplanen ligger på utbildad
personal i kommunen. Patientansvaret övergår vid utskrivning till
sjuksköterska i kommunen. Uppstår frågor kring peritonealdialys ligger
ansvaret på Region Kronoberg att besvara. Uppföljning av den
njurmedicinska vården sker av njurmedicin Region Kronoberg.
Ekonomisk fördelning
Material för omläggning står Region Kronoberg för.
Dialysvätskor är ett läkemedel som bekostas av patienten.
Omvårdnadsmaterial ex. handskar, förkläden mm bekostas av kommunen.
Utrustning som behövs just för dialysmomenten som t.ex. bord och stativ lånas
ut av Region Kronoberg. Maskin för nattbehandling hyrs av regionen och lånas
ut till patienten.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare
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