FAST VÅRDKONTAKT
SOSFS 2011:7
• Patient med livshotande tillstånd ska det utses en leg läkare som fast
vårdkontakt
• Fastställa målen för vården
• Ta ställning till när det inte är förenligt med vetenskap och
beprövad erfarenhet att ge livsuppehållande behandling
• Inför ställningstagande om att inte påbörja – inte fortsätta
livsuppehållande behandling ska den fasta vårdkontakten rådgöra
med minst en annan legitimerad personal

PATIENTSÄKERHETSLAGEN PSL 2010:659

• 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
• Allmänna skyldigheter
• 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En
patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som
uppfyller dessa krav.Vården ska så långt som möjligt utformas och
genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke
och respekt

DOKUMENTATION
SOSFS 2011:7
Den fasta vårdkontakten ska i patientjournalen dokumentera
1. sitt ställningstagande till livsuppehållande behandling,
2. när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningstagande,
3. när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort,
4. vid vilka tidpunkter samråd med patienten har förekommit,
5. om samråd med patienten inte har varit möjligt, och i så fall orsaken till
detta,
6. när och på vilket sätt patienten och närstående har fått individuellt
anpassad information i enlighet med 3 kap. patientlagen (2014:821), och
7. vilken inställning till den livsuppehållande behandlingen som patienten och
närstående har gett uttryck för. (HSLF-FS 2017:26)

STÄLLFÖRETRÄDARSKAP

• Barn
• Dementa
• Utvecklingsstörda
• Medvetslösa
• ………………..

BARN

• Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets
synpunkter och önskemål. Föräldrabalken 11 §.
• Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i
förhållande till barnets ålder och mognad. Barnkonventionen artikel 12.

