Blankett
Process: 3.3.0 RGK Leda, styra och organisera
Område: Hemodialys
Identifierare: 79459

Rondmall Dialysenheten
Läkare dokumenterar i Cosmic ”Läkarmall Daganteckning”
Sökord journal:

Dialyseffektivitet:

Frågeställning:
Sammanfattning
Justering?
Blodtrycksmedicin?
(Eventuell ändring görs i mall
”Dialysordination.”)
Kt/V:
URR:

Kärlaccess:

Åtgärder?

Labprover:

Åtgärder?
Uppföljande provtagning?
Stämmer dialysordinationen?
Dialystid:
Filter:
Blodflöde:
Dialysat:
(Ändringar görs i mallen ”Dialysordination”)
HLR: Ställningstagande till HLR, finns beslut?
Uppdateras 1 gång/år.
(Ändring görs i mall för Begränsad
behandling.)
Stämmer lm-listan med vad patienten tar?
Justeringar? Recept?
APO dos?

Aktuellt:
Torrvikt:

Bedömning:

Åtgärd:
Läkemedel

Planering:

Anteckning/Planering:

Uppföljning av ändringar mm
Transplantation: Utredning?
Uppföljning av patient som står på TP-listan.

Sjuksköterska dokumenterar i Cosmic ”Uppdaterat status” före rond:
Funktion?
Kärlaccess:
Nutrition:
Elimination:
Hud/Vävnad:
Aktivitet:
Smärta:
Psykosocialt:
Välbefinnande:

Transonic (utförs enligt schema eller vb.).
Nutritionsscreening enligt mall.
4 ggr/år i samband med kvartalsprov.
(mallen skannas inte, dokumentera)
Urinmängd?
Journaltabell vid behov vid utfarter.
Fotstatus (Görs på alla 4 ggr/år i samband
med kvartalsprov,
Påminnelse i provtagningsunderlag.)
Uppföljning av aktivitets och träningsnivå.
Jamar 4ggr/år vid nutritionsscreening.
Påverkas dialysbehandlingen?
NRS-skala.
Arbete-fritid. Hemsituation.
Kontakt med andra vårdgivare.
Hemma/Dialysen
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Rondmall Dialysenheten

Rondrutiner på dialysenheten
Veckan före rond








Kontrollera/boka rondtid i tidbok. Se lathund för tidbok meddialys njure.
Eventuellt boka tolksamtal.
Blodprovstagning var 6:e vecka enligt rutin. Sekreterare lägger in
provtagning enligt befintligt provtagningsschema. Lab-svarslista skrivs ut till patient av
PAS.
Planera tid för teamarbete. Markera i schemapärm. Teamarbete före eller efter
rond kan vara upp till varje team.
Rondblad lämnas till patient för läkemedelsuppföljning samt övriga
funderingar. Informera patient om nytt rondblad.
Förbered enligt rondmall. Används som arbetsblad. Tydliggör läkare samt
sjuksköterskeansvar.
Skriv uppdaterat omvårdnadsstatus. Klart före rond då det på sikt ska vara
till hjälp för läkare då de rondar patient utanför dialystid. Tydliggör också
sjuksköterskans dokumentationsansvar.
Uppdatera patientpärm.

Rondvecka





Ronda enligt bokad tid i tidbok.
På sikt är målet att patient träffar läkare 4ggr/år varav 2 ggr/år
dialysfri tid.
Läkare dokumenterar i Cosmic under ”Läkarmall Daganteckning”
Anteckning utifrån sökorden i rondmallen.
Boka tid för nästa rond. Målet är att patient är väl informerad om nästa
rondtillfälle för att minska ”rondblocksarbete” samt för att i god tid boka eventuellt
tolksamtal.

Övrigt
Ansvarig PAS ska vara inskriven i journaltabellen under Pågående vård, sköts av
respektive sjuksköterska. PAS ska även vara dokumenterad under
Anslutningsöversikten, sköts av sektionsledare eller sekreterare.
Ronder utförs i nuläget mellan ssk/läkare. Tider bokas med notis i tidboken, finns
6 tider per vecka. Ett mål för framtiden är att 45-minuterstider ska vara avsedda
för rond mellan läkare/patient på Dialysenheten eller på mottagningen 4 ggr/år.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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