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Formål


At beskrive hvordan ledelse og personale sikrer det sundhedsfaglige
samarbejde med borgerens læger, der har behandlingsansvaret.



Alle involverede parter ved delegation af sundhedslovsindsatser har
et ansvar for at tilgodese patientsikkerheden.
Lægens ansvar: Den behandlingsansvarlige læge kan vælge at
delegere udførelsen af en sundhedsfaglig behandling til personalet på
bofællesskabet. Lægen skal sikre sig, at medhjælpen har fået entydig
instruktion i at udføre den delegerede opgave, og at medhjælpen har
forstået instruktionen. Medhjælpen skal gøres bekendt med selve
udførelsen af opgaven og skal instrueres i at kunne behandle
eventuelle komplikationer, herunder gøres bekendt med hvornår der
skal tilkaldes relevant hjælp.
Ledelsens ansvar: Det er ledelsens ansvar at sikre, at medarbejderne
kender og følger instruksen samt at beskrive evt. lokale forhold,
herunder hvilke medarbejderfunktioner eller faggrupper på
bofællesskabet, der varetager indsatsen (se instruks for kompetencer,
ansvar og opgavefordeling af indsatser under sundhedslovens §138)
Medarbejdernes ansvar: At kende og benytte instruksen samt ved
ethvert tvivlsspørgsmål at kontakte personale med sundhedsfaglig
autorisation eller om nødvendigt den behandlingsansvarlige læge.

Ansvar






Fremgangsmåde


Tilladelse til at rette henvendelse til patientens læge
Borgeren eller dennes stedfortræder skal give tilladelse til, at
medarbejderne tager kontakt til lægen og videregiver informationer
om borgerens symptomer. (Se instruks for informeret samtykke til
sundhedsfaglig behandling).



Informeret samtykke til behandling
Som udgangspunkt må ingen sundhedsfaglig behandling påbegyndes
eller ændres uden borgerens eller stedfortræders samtykke. (Se
instruks for informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling.)



Ved indflytning
Ved indflytning vurderer personalet på Bofællesskabet, om der er
behov for at indhente sundhedsoplysninger hos behandlingsansvarlige
læger og i så fald, om borgeren eller stedfortræder vil give tilladelse til
dette.



Medicin
Procedurer for samarbejde med den behandlingsansvarlige læge om
patientens medicin er beskrevet i Bofællesskabets instruks for
medicinhåndtering.



Tilknyttede læger
Mange borgere er tilknyttet flere læger. Ved den sundhedsfaglige
udredning udfyldes der en oversigt over borgerens sygdomme og
funktionsnedsættelser i feltet ”Helbredsoplysninger” under overblik >
sundhedsfaglig dokumentation. Her skrives også de
behandlingsansvarlige læger.



Det skal fremgå af den sundhedsfaglige udredning hvilke læger,
borgeren har tilknyttet.
Den sundhedsfaglige dokumentation skal beskrive de aftaler om
kontrol og behandling af borgerens sygdomme og
funktionsnedsættelser, som er indgået med den behandlingsansvarlige
læge.
Ved behandling af en sygdom/funktionsnedsættelse udarbejdes der en
handlingsanvisning, hvor navn, titel og kontaktoplysninger på den
behandlingsansvarlige læge skal fremgå. Hvis det er borgerens
praktiserende læge der er ansvarlig, kan der blot dokumenteres dette.
Borgerens eller stedfortræders beslutning om tilladelse til videregivelse
af sundhedsoplysninger til lægen samt informeret samtykke til
behandling skal dokumenteres i overensstemmelse med ’Instruks for
informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling’.
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