Cytostatikabehandling - lokala rutiner Älvsbyns kommun
För medarbetare som ger omsorg till personer som får cytostatika antingen polikliniskt eller
som kommer hem innan 5 dagar förflutet sedan sista cytostatikabehandlingen avslutats så
gäller denna rutin.
AFS 2005:5 (Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt),
avfallsförordning SFS 2001:1 063 samt Arbetsmiljölagen kap 4§ styr rutinen.
Enligt 23§ AFS 2005:5 så kan en del läkemedel och/eller verksamma rester av dessa
utsöndras hos patienter via urin, tarmtömningar, kräkningar eller blod.
Medarbetare som ger omsorg till cytostatikabehandlade personer ska informeras muntligt
och skriftligt om risker samt ha tillgång till instruktioner.

Riskbedömning och informationsansvar
Riskbedömning av cytostatikas klassificering samt risker vid följande eftervård åligger den
behandlande läkaren.
Information om vårdtagarens hälsotillstånd samt information om vad som gäller för
eftervården ges av den behandlande läkaren eller den som har det medicinska ansvaret.
Skyddsutrustning
Arbetsledare med ett arbetsmiljöansvar tillhandahåller skyddsutrustning samt följer upp att
föreskrifter och rutiner efterlevs samt har uppföljning med personal.
Gravida eller ammande personal
När det gäller gravida eller ammande personal så skall arbetsledaren göra en riskbedömning
enligt AFS 2001:1(Systematiskt arbetsmiljöarbete)samt enligt AFS 2007:05 (Gravida och
ammande arbetstagare)

Infusionsbehandling
Om den som har det medicinska ansvaret gjort riskbedömning och kommit fram till att det
finns risk för utsöndring enligt AFS 2005:5 23§ så ska omvårdnad ske på följande sätt
beroende på vilket hjälpbehov som föreligger:
•

Personlig hygien
Skyddsrock av plast med långa ärmar och mudd.
Skyddshandskar av engångstyp material såsom Latex.

•

Städning i hemmet
Vid dammtorkning samt städ av golvytor ska vinylhandskar användas.

•

Mathantering
Handhygien enligt kommunens hygienrutiner gäller.
Vinylhandskar ska användas

•

Disk
Vinylhandskar ska användas

•

Omhändertagande av tvätt
Vinylhandskar ska användas och tvätten ska tvättas separat

•

Omhändertagande av avfall
Kräkningar, blöjor, eller avfall av blod skall omhändertas i en typgodkänd förpackning
enligt anvisningar som lämnas av kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.
(SOSFS 2005:26, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
smittförande avfall från hälso- och sjukvården)
Tablettbehandling

När en vårdtagare intar läkemedel i tablettform som klassas som cytostatika gäller följande
rutiner:
•

Vid medicinering från förpackning till dosett eller medicinmugg ska latexhandskar
användas

•

Läkemedelssked ska användas när läkemedlet distribueras ur förpackningen.

•

Vid överlämnande till vårdtagaren ska latexhandskar och sked användas.

•

Om huden exponeras av läkemedlet ska huden noga sköljas med vatten.

Vid allt arbete i omvårdnaden där risk för kontakt med kroppsvätskor finns ska skyddsrock
och latexhandskar användas, så även i sköljrum där tömning och rengöring av flaskor, bäcken,
kateterpåsar, tvättfat eller andra kärl sker.

