Rutiner kring patienter med behov av andningshjälpmedel
Exempelvis Cough Assist och Bi level PAP (ej enbart PEP mask)


Samma rutin bör gälla över hela Halland.



Sjukgymnast inom specialistsjukvården - med specialkunskap inom andningsvård står för utprovning, ordination av när och hur ofta hjälpmedlet ska användas samt
beställning av apparat.



Sjukgymnast inom kommun är med vid utprovning och får skriftlig
information/ordination om apparaten och den planerade behandlingen.



I samband med utprovningen görs en tydlig plan för patientens andningsvård
innehållande; tidsplan, uppföljning, ansvarsfördelning, eventuell egenvård, vem
kontaktas när apparaten inte fungerar, vem kontaktas när inte patienten mår bra
eller kan ta emot behandlingen, vad göra under helg, vad göra när patienten inte
samverkar (tex inte vill åka till sjukhuset)



Förutom respirator är inte andningshjälpmedel som Cough assist och Bi-level PAP
livsuppehållande. Skulle inte patienten klara sig utan hjälpmedlet måste
akutsjukvård uppsökas om fel uppstår.



Sjukgymnast inom kommun följer upp den gällande ordinationen och ansvarar för
uppföljning och symtomkontroll på patienten, instruktion och delegering till
personliga assistenter och övrig kommunal omsorgspersonal samt information till
ansvarig kommunsköterska.



Sjukgymnast inom specialistsjukvården finns som back-up för rådgivning och stöd.



Om sjukgymnast inom kommun inte är i tjänst hänvisas till sjukgymnast inom
specialistsjukvården, inte till kollega inom kommun/närsjukvård.



Om andningshjälpmedlet kommer att användas under en längre period ansvarar
kommunens sjukgymnast för att en gång om året kontakta utprovaren inom
specialistvården för en dialog kring uppföljning hos patienten.



Avdelningen för medicinsk tekniska hjälpmedel (MTA Hjälpmedel) ansvarar för att
hjälpmedlet får erforderlig service.



Ansvar för respiratorvård ligger inte på sjukgymnast utan på läkare.



Det behövs återkommande informationsträffar för de sjukgymnaster inom
kommunen som arbetar med dessa patienter. Specialistvården ansvarar för
fortbildning.



Särskilda riktlinjer finns gällande hälso och sjukvårdsåtgärd som bedöms kunna
utföras som egenvård i den överenskommelse som kommunerna och Regionen
tagit fram gemensamt.
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