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Övergripande mål


Effektiv planering för patienter med andningsstöd i hemmet

Beslut och planering vid försämring av grundsjukdom
Aktivitet

Ansvarig

Bedömning om behov av andningsstöd

Ansvarig läkare

Initierar patient till teamledaren via
Messenger till nästa temakonferens för
fortsatt planering
Teamledaren sammankallar till möte 2
veckor innan

Ansvarig läkare eller annan
teammedlem

Teamkonferans
I teamet ingår läkare från IVA, lungläkare,
neurolog, fysioterapeut/sjukgymnast,
traksjuksköterska, läkare från palliativa
rådgivningsteamet och ALS-sjuksköterska
vid behov.

Ansvarig läkare leder ärendet och
ansvarar för dokumentationen
Respektive enhet/sektion ansvarar för
att ersättare tillsätts vid förhinder.

Teamet bedömer behovet, förslag till val
av utrustning, planering för upplärning,
uppföljning och avslut
Beslut om val av utrustning

Lungläkare

Patient informerad och delaktig i beslut
kring behandlingsstrategi och
begränsningar

Ansvarig läkare

Information till patienten om
handhavande av utrustning

Fysioterapeut/sjukgymnast

Avslut

Fast vårdkontakt
(rådgivningsteamet/distriktsläkare/
ansvarig läkare slutenvård)
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Beslut och planering av andningsstöd i hemmet

Beslut och planering vid akut uppstart
Aktivitet

Ansvarig

Beslut om andningsstöd vid akut skede

IVA läkare

Informerar patient/närstående om
behandling

IVA läkare

Överlämning till ansvarig lungläkare och
avdelning 5, CLV

IVA läkare ansvarar för kontakt och
information i samband med
överlämning till ansvarig läkare och
avdelning 5, CLV för fortsatt
behandling

Dokumentation
Dokumentation sker enligt mall, hemventilator, i journalsystemet.
I mallen finns ytterligare instruktioner under informationsikonen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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