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Bakgrund
Vid sammanslagningen av Karolinska
Universitetssjukhusets njurmedicinska klinik
(2004) fanns fem hemodialysmottagningar.
Alla med olika övervakningsdokumentation
bestående av checklistor för olika
maskinsorter, behandlingsformer samt
patientbundet dialysprotokoll.
Då patienter och personal kom att alternera
mellan de olika mottagningarna fanns behov
av enhetlig dokumentation.
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Resultat

Att optimera patientsäkerheten genom att
utveckla och implementera gemensam
dokumentation.

Maskinchecklistor skapades för klinikens maskinsorter Fresenius 5008,
Gambro AK 200 Ultra, Fresenius 4008, Gambro AK 200 s, Nikkiso samt
olika behandlingsformer som HD, HDF, HF och Single needle.
Tre dialysprotokoll togs fram utifrån patientens delaktighet av sin
dialysbehandling.

Metod
En arbetsgrupp tillsattes av klinikledningen
bestående av tre sjuksköterskor, en utbildningssjuksköterska samt en dialysingenjör från
de olika hemodialysmottagningarna.
Gruppen hade ett antal arbetsmöten.
Under processen konsulterades programansvarig överläkare och programansvarig
chefsjuksköterska samt extern expertis inom
Hälso- & sjukvårdens författningar.
Läkemedelsverkets krav på spårbarhet följdes.
Medarbetarna gavs kontinuerlig information,
exempelvis arrangerade arbetsgruppen
seminarier i mindre och större grupper så att
spontana reflektioner och konstruktiv kritik
tillvaratogs. För att säkerställa att alla termer
tolkas lika skrevs kvalitetsrutiner som finns på
intranätet.

protokoll där personalen dokumenterar allt

protokoll där patienter dokumenterar delar
av sin behandling

protokoll där patienter dokumenterar
hela sin behandling

Slutsats
Sedan 2009 använder hela kliniken gemensamma dokument
och därigenom har patientsäkerheten optimerats.
Den enhetliga dokumentationen har underlättat när personal
och patienter alternerar mellan de olika mottagningarna.

Rutinerna gav ett gemensamt språk, de blev en rik
informationskälla och bidrog till ökad trygghet för
både patienter och personal. Rutinerna har även
underlättat utbildning av patienter och personal.
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