SYGEPLEJERSKEN

Tjekliste ved IV antibiotika og væskebehandling i eget hjem via SHSteamet.
Sygeplejersken skal medgive utensilier til hele behandlingen, herunder:
Posiflush Nacl forfyldte sprøjter
Utensilier til brug ved skift af forbinding iflg. VIP-vejledning
Injektionsmembraner (hvis der anvendes specielle, fx til PICC-Line)
Infusionsvæske
IV-antibiotika til behandling
Ved bolus NaCl og Sterilt vand og sprøjter (10 eller 20 ml)
Adrenalin, Tavegyl/Clemastin, Solu-Medrol
Dropsæt
Pumpe, hvis medicinen skal gives over pumpe
Aftal også med SHS-sygeplejersken, hvad I skal medgive.
Sygeplejersken er ansvarlig for følgende:
1. Send korrespondance/Medcom med epikrise fra den aktuelle indlæggelse til
SHS-teamet.
2. Medgive vejledning på fx CVK, PICC-Line m.m.
3. IV vejledning på det ordinerede præparat.
4. Sikre, at evt. blodprøver er bestilt og medgive PTB og blodprøveglas til dette,
hvis SHS-teamet skal tage prøverne.
5. Borgeren skal afsluttes til ambulant forløb, jævnfør samarbejdsaftalen.
6. Hvis patienten har brug for almindelig hjemmepleje/hjemmesygepleje, skal
afdelingen kontakte disse som vanligt.
Målgruppe
Aftalen gælder for alle patienter med adresse i Ballerup, Herlev og Furesø
kommuner.
Når en patient findes egnet til et udskrivningsforløb i samarbejde med os, skal
afdelingen kontakte SHS-teamet mellem kl. 7.30-22.00 på tlf. 61 22 08 08.
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LÆGEN

Samtlige nedenstående punkter skal være beskrevet i en særskilt
epikrise/journal, for at SHS-Teamet kan varetage opgaven.
Lægen er ansvarlig for følgende:
1. Behandlingsplan med forventet afslutningsdato.
2. Ordinationer på den medicin som varetages af SHS-teamet.
3. Ved behandling, der kan medføre risiko for allergisk reaktion, skal der gerne
foreligge en ordination på anafylaksipakke (Tavegyl/Clemastin, Solu-Medrol og
Adrenalin).
4. Skal der følges op på behandlingen med evt. blodprøver, i så fald hvilke? Hvem
ser svar på prøverne? SHS teamet kan eksempelvis tage en kapillær CRP.
5. Hvilke observationer skal foretages i hjemmet og hvor hyppigt? Hvis der ønskes
måling af værdier, fx BT, P, Sat, temperatur bedes disse angives, samt ved hvilke
afvigelser SHS-team skal reagere.
6. Navn(e) samt tlf. numre på ansvarlig læge, der kan kontaktes i dagstiden og i
vagter på alle dage (inkl. søndag og helligdage)
7. Tage stilling til ambulant opfølgning efter endt behandling.
8. FMK skal ajourføres og afstemmes ved udskrivelse, og relevante recepter
lægges på serveren.
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