REGIONAL RUTIN Covid-19

Hjälpmedel - rutiner för parameterinställningar
vid covid-19
Fastställd av Mona Palmqvist, Ordförande Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar
(HS 2020–00257) 2020-04-07, Utarbetad av Koncernstab hälso- och sjukvård

Rutinen gäller ett tillfälligt arbetssätt för hantering av andningshjälpmedel med
parameterinställningar under pågående Covid-19 pandemi.

Syfte
Att minska smittspridning genom att möjliggöra avhjälpande, akut avhjälpande och förebyggande
underhåll på andningshjälpmedel med parameterinställningar utan att patienten behöver kontakt
med vårdgivaren/sjukhusen.

Bakgrund
Arbetssättet som beskrivs i rutinen har tidigare utarbetats av en arbetsgrupp och riskanalys har
genomförts med vårdgivarrepresentanter. Beslutsprocess för bred implementering pågår.
Den tillfälliga rutinen för aktuella hjälpmedel minskar behovet för patienter att ta sig till
vårdgivaren och därmed minskar risken för smitta. Arbetssättet kan även avlasta vårdgivarnas
ansträngda situation under pågående Covid-19 pandemi då de inte alltid behöver involveras i
hanteringen av parameterinställningar när inställningar går att kopiera.

Aktuella hjälpmedel
Rutinen gäller för andningshjälpmedel med parameterinställning inom följande ISO-koder:
ISO-kod
040312
040312
040318
040321

Benämning
Respiratorer (CPAP utrustning)
Respiratorer (Ventilatorer och bilevel)
Oxygenutrustningar
Slemsugar (slemsug och hostmaskin)

Ev. kommentar
CPAP:er
Hemventilatorer och bilevelutrustningar
Oxygenkoncentratorer

Beskrivning av arbetssätt
Arbetssättet ger Hjälpmedelscentralen rätt att kopiera inställningar från ett andningshjälpmedel till
ett likadant andningshjälpmedel, om det är möjligt. Om det däremot inte är möjligt, exempelvis om
parameterinställningar inte går att utläsa, krävs kontakt med vårdgivaren.
Vid behov av avhjälpande, akut avhjälpande och förebyggande underhåll ska Hjälpmedelscentralen
utföra något av följande alternativ:
1. Om inställningar i patientens nuvarande andningshjälpmedel går att utläsa
a. Kopiera nuvarande inställningar till ett likadant andningshjälpmedel
b. Lämna skriftlig information till patient om att åtgärd är utförd
c. Dokumentera inställningar i beställningssystem
2. Om inställningar inte går att utläsa från patientens nuvarande andningshjälpmedel:
a. Kontakta behandlingsansvarig vårdgivare för att kommunicera ordinerade
inställningar och ställ in likadant andningshjälpmedel
b. Lämna skriftlig information till patient om att åtgärd är utförd
c. Dokumentera inställningar i beställningssystem
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Ansvar
Verksamhetschef och vårdenhetschefer inom vårdgivarnas enheter samt verksamhetschef inom
Hjälpmedelscentralen ansvarar för att rutinen är känd och följs av medarbetare.
Vårdgivarna ansvarar för att delge alla nödvändiga uppgifter kring parameterinställningar till
Hjälpmedelscentralen vid kontakt.
Vårdgivarna ansvarar för att delge sina korrekta kontaktuppgifter till Hjälpmedelscentralen.
Hjälpmedelscentralen har som tidigare ansvar för teknisk dokumentation för hjälpmedlen.

Innehållsansvarig:
Fredrik Ahlvik, Regionutvecklare, Koncernstaben - Kunskapsstöd Läkemedel & Hjälpmedel
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