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Ansvarsfördelning dialysenheten i Växjö
Gäller för: Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Ansvar och uppgifter för utsedda nyckelpersoner utifrån gällande föreskrifter och
GMP-riktlinjer (Svensk läkemedelsstandard) för tillverkning och hantering av
hemodialys- och hemofiltrationsvätskor.
Ansvarsområde

Ansvarig

Verksamhetschef:
Har det övergripande ansvaret för
verksamheten enligt hälso- och
sjukvårdslagen så att den uppfyller kraven
på en god och säker vård. Kan delegera
arbetsuppgifter men inte ansvaret.

Verksamhetschef medicinkliniken Växjö

Medicinskt ledningsansvar:
Har på uppdrag det medicinska ansvaret
för verksamheten, inkluderat utfärdande av
lokala rutiner, personliga delegeringar samt
beslut om avsteg från rutinerna, samt i
övrigt de administrativa uppgifter som
verksamhetschefen delegerar.

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Driftsansvarig personal:
Har det direkta personalansvaret. Ansvarar
för daglig drift och personalledning.

Avdelningschef

Tomas Aronsson
…………………………………………………….

Mats Roman
…………………………………………………….

Karin Ingvald
……………………………………………………

Provtagningsansvarig:
Ansvarar för kemisk och mikrobiologisk
provtagning på ingångsvatten, vatten för
tillredning och hemofiltrations-och
hemodilaysvätska

Sektionsledare

Kvalitetsansvarig/sakkunnig
Tillser att tillverkning och hanteringen sker
i enlighet med gällande föreskrifter och
GMP-riktlinjer.

Kvalitetsansvarig/sakkunnig

Helena Lind
………………………………………………

Pia Törndahl, Läkemedelsenheten
…………………………………………………….
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Ansvarsområde

Ansvarig

Vårdhygienisk expertis:
Ansvarar för bedömning av
mikrobiologiska kontroller.
Ansvarar för utformandet av
provtagningsrutiner för mikrobiell kontroll

Hygiensjuksköterska:
Katarina Madehall
……………………………………………………

Driftstekniskt ansvar, medicinteknik,
Medicintekniker Baxter
vattenanläggning CWP 100:
Tor-Björn Jonasson
Att enligt tecknat avtal:
 ansvara för att nödvändiga åtgärder blir
vidtagna för säker och kontrollerad
drift.
…………………………………………………….
 ansvara för service och underhåll
 ansvara för utbildning av avdelnings
personal i handhavande av
utrustningen
 ansvara för förande av
inventarieregister
Driftstekniskt ansvar, medicinteknik,
Medicintekniker Baxter
dialysmaskin
Kalle Lieszkovszki
Att enligt tecknat avtal:
 ansvara för att nödvändiga åtgärder blir
vidtagna för säker och kontrollerad
drift.
…………………………………………………….
 ansvara för service och underhåll
 ansvara för utbildning av avdelnings
personal i handhavande av
utrustningen
 ansvara för förande av
inventarieregister
Drifttekniskt ansvar, allmänteknik
Ansvarar för vatten- och mediaförsörjning
till dialysavdelningen

Driftsansvarig fastigheter
Conny Wassbjer
……………………………………………………

Medicinteknisk expertis
Rådgivande i medicintekniska frågor vid
upphandling av dialys. Uppföljning av att
leverantören uppfyller de medicintekniska
kraven i avtalet.
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Verksamhetschef MFT
Ulrika Sandberg
…………………………………………………….
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Organisationsskiss, dialysverksamheten Centrallasarettet Växjö

Sjukhuschef
Maria Wiltz

Maria Wiltz
Verksamhetschef

I stab:

Tomas Aronsson
Driftsansvarig
Conny Wassbjer
Med ledn.ansv läkare
Verksamhetschef
MFT

Mats Roman

Ulrika Sandberg
Kvalitetsansvarig /
sakkunnig

Avdelningschef

Pia Törndahl

Karin Ingvald

Läkemedelsenheten
Hygienansvarig
Katarina Madehall

Övrig personal
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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