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04 03 21 Slemsugar och hostapparater
1 Hjälpmedel

Slemsug. Hostapparat

2 Omfattning

Utrustning för att suga sekret och slem ut ur lungorna.

3 Förskrivare
3:1 Slemsug
Läkare med specialistkompetens inom öron-, näsa- och halssjukdomar,
lungmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.
3:2 Hostapparat
Läkare med specialistkompetens inom anestesi eller lungmedicin samt läkare med
specialistkompetens inom barn- och ungdomsmedicin.

4 Förskrivande enhet
4:1 Slemsug
Anestesikliniken. Barn- och ungdomskliniken. Medicinkliniken. Öron-,näsa-,
halskliniken.
4:2 Hostapparat
Anestesikliniken. Medicinkliniken. Barn- och ungdomsmedicin.

5 Behov
5:1 Slemsug
Förskrivs till person med långvarigt behov av sekreteliminering på grund av
nedsatt egen hostkraft.
5:2 Hostapparat
Förskrivs till person med långvarigt behov av andnings- och hosthjälp. Kan
förskrivas till person med varaktiga svårigheter att avlägsna sekret på grund av
svag hostkraft, vanligen till följd av en neuromuskulär sjukdom.

6 Mål

Skapa fria andningsvägar och förebygga lungkomplikationer.

7 Anvisning
7:1 Slemsug
Introduktion och utprovning av behandlande klinik.
Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård regleras i
Socialstyrelsens föreskrift 2008:1. Däri står det bland annat att förskriven
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utrustning ska kunna spåras och att den som förskriver utrustningen ska utbilda i
handhavande samt se till att produkten används på rätt sätt i hemmiljön.
7:2 Hostapparat
Introduktion och utprovning sker vid behandlande klinik.
Varje förskrivning ska föregås av en individuell bedömning där hänsyn tas till
användarens förmåga att medverka vid behandling. Slemproblematik hos personer
med god egen hostkraft är inte indikation för behandling med hostapparat.
Utprovning ska ske i samråd med förskrivande läkare och
fysioterapeut/sjukgymnast med särskild kunskap om produkten.
Behandlande fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för att prova ut en lämplig
behandling samt informerar om hur maskinen fungerar och hur den ska användas
samt låter användaren, anhörig eller närpersonal träna på behandlingen.
Uppföljning av handhavande och effekt av apparaten görs av behandlande läkare
och fysioterapeut/sjukgymnast.
Kontraindikationer för hostapparat är svår KOL med emfysem, pågående eller
recidiverande pneumothorax samt om personen nyligen utsatts för barotrauma.
Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård regleras i
Socialstyrelsens föreskrift 2008:1. Däri står det bland annat att förskriven
utrustning ska kunna spåras och att den som förskriver utrustningen ska utbilda i
handhavande samt se till att produkten används på rätt sätt i hemmiljön.

8 Kostnad
Ingen avgift

Tillbehör och förbrukningsmaterial räknas som läkemedelsnära produkter och
beställs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i användarens hemkommun.
Fakturan skickas till Region Kronoberg.
Regionstaben
Ekonomiavdelningen
351 88 Växjö
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