EONS Manifest för patient säkerhet – Syfte och rekommendationer

Ge information till
patienter, deras
närstående och
uppmuntra delaktighet
i vård och behandling

När sjuksköterskor som arbetar i cancervård ger
evidensbaserad information till patienter, närstående och
kollegor, kan de ta ledningen i patientsäkerhetsarbetet.
Enligt WHO (2018) – upplever 1 av 10 patienter inlagda på
sjukhus någon typ av skada och cirka hälften av dessa skador
skulle kunna förebyggas. Patienter med cancer är särskilt
sårbara och inom cancervården upplever 3 av 10 patienter
någon typ av skada. Att inte ha en säker hantering av läkemedel
är både kostsamt och kan orsaka skada. Cirka 15 % av
kostnaderna i hälso-och sjukvården går förlorat i samband med
avvikelser.
Som sjuksköterska i cancervården kan du involvera patienten
och närstående genom att uppmuntra dem att säga till direkt
när något verkar vara fel kring deras vård och behandling –
detta kan minska risken för skada. Uppmuntra patienten och
anhöriga att ställa frågor kring deras behandling och vård!

Undvik direktkontakt
med cytotoxiska och
radioaktiva läkemedel
när du planerar att bli
gravid eller är gravid

Om du arbetar som sjuksköterska inom cancervården och
planerar att bli gravid, eller är gravid/ammar, ska du berätta för
din chef direkt. Fråga efter alternativa arbetsuppgifter om du
arbetar med cytotoxiska, radioaktiva läkemedel eller öppna
strålkällor. Du kan fortfarande bedöma och omhänderta
biverkningar, men bör undvika direktkontakt – t ex
administrering, eventuellt spill och utsöndringar. Skyddskläder
och rutiner kan minska, men tar inte bort, riskerna helt.

Följ alltid
säkerhetsföreskrifter
och använd den
skyddsutrustning som
finns

Personal som arbetar med cytotoxiska läkemedel ska använda
skyddsutrustning för att skydda sig mot risker såsom hudutslag,
påverkan på fertilitet och en ökad risk för cancer.
Sjuksköterskor som arbetar med patienter som får cytotoxiska
och/eller radioaktiva läkemedel ska ha tillgång till relevant
skyddsutrustning, till exempelförkläde och handskar. Ta reda på
var er ”cytostatika spill-box” förvaras, följ säkerhetsrutinerna RAPPORTERA eventuella avvikelser och fråga efter utbildning i
området.
Slutna system kan skydda mot spill tillsammans med ett säkert
arbetssätt. Det behövs mer forskning kring hur effektivt slutna
system är och hur användandet påverkar hälso- och
sjukvårdspersonalen.
Säkerhetsföreskrifter inkluderar även hantering av läkemedel.
Som sjuksköterska i cancervården har du hand om patienter
med komplexa behandlingar. Rutiner och förskrifter ska följas
och ”5 Rs of medication administration” kan vara till hjälp:
1.
2.
3.
4.
5.

Påpeka och ifrågasätt
alltid om något är eller
verkar fel

Rätt patient
Rätt läkemedel
Rätt dos
Rätt administreringssätt
Rätt tidpunkt

Sjuksköterskor som arbetar i cancervård har en mycket viktig
roll och kompetens inom patientsäkerhet. Säkert arbetssätt och
ett korrekt användande av utrustning, tillsammans med att
reflektera och ifrågasätta, när något håller på att bli fel eller när
en skada inträffat, är avgörande i säkerhetsarbete. På detta
sätt kan sjuksköterskor i cancervården bidra till och leda en
stark patientsäkerhetskultur som minskar riskerna för både
patienter och personal.
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