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Ansvarsförhållande vid självdialys.

Läkemedelsstandard

I svensk läkemedelsstandard finns en detaljerad
beskrivning över hur dialyssjukvård skall bedrivas.
I kapitlet ”Tillverkning och hantering av
hemodialysvätskor inom sjukvården” står det utförligt
om god tillverkningssed.
I svensk läkemedelsstandard finns även ett avsnitt av
rådgivande karaktär.

Tillverkning
av läkemedel

Läkemedelsverket utövar tillsyn över tillverkningen.
I svensk läkemedelsstandard kapitel 7 står vad som
måste uppfyllas.

Organisationen

Svensk läkemedelsstandards riktlinjer anger hur
avdelningen ansvarsmässigt skall vara organiserad.
Nyckelpersonerna har ett gemensamt ansvar för
verksamheten, deras uppgifter och ansvarsområden
skall finnas beskrivna skriftligen. Utbildning, kunskap
och praktisk erfarenhet skall dokumenteras för samtlig
personal.

Lokala föreskrifter

Alla lokala instruktioner måste i detalj redogöras
skriftligen så att kvalitetskontroller kan utföras.

Ansvar (definition)

Det finns två typer av ansvar, förebyggande ansvar
och påföljdsansvar.

Förebyggande ansvar

Att utföra en uppgift utan att något
ovidkommande inträffar.

Påföljdansvar

Att ta konsekvenserna av det sätt på vilket
uppgiften utförs.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Uppdrag (definition)

Att ge eller få ett uppdrag innebär en uppgörelse
mellan en uppdragsgivare, som ålägger någon att
utföra en uppgift,och en verkställare, som åtar sig att
utföra en uppgift.
Att ge en självdialysutbildad patient möjlighet att ta
ansvar för sin egen behandling är en form av uppdrag
som ges patienten.
Patienten = verkställaren anses då ha samma
personliga ansvar för sina egna handlingar, i samband
med sin egen dialysbehandling, som den
professionella sjukvårdspersonalen har vid behandling
av sina patienter.

Ansvaret mellan uppdragsgivare och verkställare kan beskrivas på följande
sätt
Uppdragsgivare

Har ledningsansvaret och skall kontrollera
att verkställaren:
- Förstått innebörden av uppdraget.
- Har tillräckliga kunskaper (kompetens).
- Har fått tillräcklig instruktion.

Verkställaren

Har eget yrkesansvar och skall därför tänka
på:
- Med upppdraget följer även
påföljdsansvar.
- Göra klart för sig innebörden av
uppdraget.
- Omedelbart framföra till
uppdragsgivaren minsta tveksamhet till
att utföra uppdraget.

Utbildning

För att kunna ta ansvar krävs kunskap.
Därför sker en dokumenterad
dialysutbildning av patienter med
kunskapskontroller och utbildningsintyg
vid självdialysavdelningen, Centrallasarettet
i Växjö.
Utbildningens längd individanpassas.
Skriftliga instruktioner, metodanvisningar
och metoder som styrs av svensk
läkemedelsstandard skall följas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ansvarsförhållande vid självdialys
Självdialys innebär att patienten har getts möjlighet att själv ombesörja
sin dialysbehandling i sitt hem eller på självdialysavdelning med
utrustning och resurser som ställts till förfogande genom
sjukhusets försorg.
Ansvarsfördelningen mellan nyckelpersonerna skall följas enligt punkt 2.2 i
Svensk läkemedelsstandard.
Det övergripande administrativa ansvaret har sjukhuset då hemmet
eller självdialysavdelningen är att betrakta som sjukhusets förlängda
”vårdarm”.
Sjukhusets administrativa ansvar innebär att:
Medicinskt ansvarig läkare avgör om patienten medicinskt är lämplig
för självdialys.
Vårdteamet avgör om patienten har sociala, praktiska och tekniska
förutsättningar för självdialys.
Noggrann inskolning i utrustningens användning och skötsel med
kunskapskontroller skall ske.
Rutiner för tillhandahållande av material utarbetas. Risk för förväxling
skall undanröjas.
Kontakt med teknisk service skall etableras.
Läkaren bevakar att de medicinska och praktiska villkoren för
självdialys vidmakthålles.
Läkare skall avbryta självdialysbehandlingen om medicinska och
praktiska villkor ej vidmakthålles.
Patienten skall förvissa sig om att till fullo vara införstådd med
självdialysverksamhetens funktioner och drift.
Patienten skall efter sin egen förmåga kunna utföra de moment som
ingår i en dialysbehandling.
Patienten skall vara beredd att ta eget ”yrkesansvar”.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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