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Hålltider Dagens agenda

14.00 Välkomna! Presentationsrunda 

14:10 Patientfall, spirometrikurvor, frågor

Ca 14:30 Rast

14:45 Skriftlig behandlingsplan, inledning och diskussioner

16:00 Fler fall eller frågor?

16:20 Kommande aktiviteter



Diskussionspunkter från deltagare:

• Patientfall? Frågor? 



• Welch Allyn utgår men service och reservdelar kommer 
finnas ett par år till

• Vad vet vi om upphandling av ny spirometer?

Svar: Medikro-spirometern kommer att ersätta framöver,       
munstycket liknar Welch Allyn-munstycket men är lite 
kortare. Filter som passar kommer att finnas. IT jobbar med 
en lösning för att föra över personuppgifter från journalen.



Kaffe och mingel





Vad är en Skriftlig behandlingsplan

”En personcentrerad behandlingsplan som används 
för dokumentation av överenskomna åtgärder, 
inklusive det som patienten själv ska utföra och 
strategier vid försämring.”



Vad ska ingå i en skriftlig behandlingsplan
• Läkemedel du använder när du mår ”som vanligt”

• Vilka symtom du ska var uppmärksam på för att upptäcka en 
försämring.

• Vilka förändringar du ska göra i din medicinering vid olika 
försämringssymtom.

• Vilka förändringar du ska göra i din fysiska aktivitet vid olika 
försämringssymtom.

• När du ska kontakta hälso- och sjukvården.

• Namn och kontaktuppgifter till din läkare och sjuksköterska.



Bakgrund astma

”Enligt socialstyrelsens rekommendation bör hälso-och sjukvården 
erbjuda skriftlig behandlingsplan till personer med astma.( prio 3)”

” Avgörande för rekommendationen är att en skriftlig behandlingsplan 
ger en ökad grad av astmakontroll och en ökad följsamhet till ordinerad 
behandling jämfört med avsaknad av skriftlig behandlingsplan”



Bakgrund KOL

”Enligt socialstyrelsens rekommendation bör hälso-och sjukvården 
erbjuda skriftlig behandlingsplan till personer med KOL.( prio 3)”

”Avgörande för rekommendationen är att en skriftlig behandlingsplan 
ökar möjligheten till egenvård och bidrar till en tidig upptäckt av 
exacerbationer och insättning av behandling, vilket minskar antalet 
sjukhusbesök jämfört med sedvanlig vård.”



Exempel på olika typer av skriftliga 
behandlingsplaner

oLäkemedelslista

oBrevmall

oSKR:s behandlingsplaner - 3 olika för astma, 1 
för KOL. Nackdel – enbart på svenska, 
dubbeldokumentation

oLäkemedelsföretagens behandlingsplaner

oPatientbroschyrer



• Aldrig - två person, 

• Sällan - de flesta använder den sällan

• Ofta - sex personer

• Alltid - en person 

Hur många använder skriftlig 
behandlingsplan?



Förbättringsarbete från 15 hp Omvårdnad vid astma, 
allergi och KOL

• Goldriktlinjer betonar betydelsen av stöd till egenvårdsförmåga

• Forskning visar på förbättrad livskvalitet , fler som slutar röka, ökad kunskap om KOL

• Svensk studie visar på att riktlinjer gällande undersökningar, akutbehandling och uppföljning av 

excerbationer inte följs tillfredsställande varken i primärvård eller på sjukhus vilket kan medföra nya 

exacerbationer och för tidig död. Minst användes astma/KOL-sjuksköterskan för uppföljning. Sundh J et 

al. Management of COPD exacerbations in primary care: a clinical cohort stud. Prim Care RespirJ 2013: 

22(4):393-399

• Tillsammans med patientutbildning leder skriftlig individuell behandlingsplan till att patienten har ett 

stöd att klara av sin behandling vid försämring och när de är i ett stabilt skede. 

• För att det ska vara tidsmässigt möjligt att kunna dela ut skriftliga behandlingsplaner så bör det inte ta 

för lång tid att skriva dem. Det vore därför bäst om det fanns en möjlighet att skapa en 

behandlingsplan i journalsystemet 

Gunilla Gabriel, Ros-Mari Moberg och Charlotte Rivero Melian



Take Care och Viss.nu



• Bra med standardiserad behandlingsplan

• Viktigt att skapa den i samförstånd med 
patienten

Det här fotot av Okänd författare licensieras 
enligt CC BY-NC-ND

https://researchoutreach.org/articles/patient-compliance-modern-medicine/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Sökord finns i journalmall



Luftvägsregistret



Goda exempel ?

En deltagare (Elin H) använder alltid behandlingsplan, 
tycker det fungerar mkt bra, patienterna är mkt nöjda.
Tips från Elin:
• Kopiera till ny plan istället för att redigera den gamla –

då kan man följa behandlingen över tid.
• Använd frasminnen för snabbare ifyllande av 

läkemedel etc.
• Lyft frågan i personalgruppen så att även läkare och 

sjuksköterskor i telefon använder planen.
• Lägg in planen som favorit under blanketter



Hinder och möjligheter för att upprätta  
en skriftlig behandlingsplan?

Diskussion i grupper!



Deltagarnas synpunkter

• Framtagna planer är för omfattande – vad kan patienten ta till sig?
• Tidsbrist – dubbeldokumentation
• Sänk kraven på vad som ska stå – hoppa över det första
• Individualisera är lättare om man skriver eget dokument
• Ansvarsfördelning, kan vara svårt för ssk att starta en plan
• Bra ordinationer behövs
• Planer digitalt?
• Gör frasminnen för att underlätta skrivandet
• Komplettera med bilder vid språkförbistring
• Använda lm-lista, risk för fel annars
• Få in detta som rutin.
• Viktigt med även muntlig genomgång





A Cochrane Review from 2016 concluded that COPD action 
plans reduce the likelihood of hospital admission and increase 
treatment of exacerbations with corticosteroids and 

antibiotics.

Another Cochrane Review from 2017 supported these findings and 
concluded that self-management interventions that include a COPD 
action plan are associated with increased health-related quality of 
life and lower probability of respiratory-related hospital admissions. 
A very small but significantly higher respiratoryrelated mortality rate 
was found



”Det finns ett gap mellan expertutlåtanden om 
egenvårdsinterventioner och vad som finns 
tillgängligt i rutinvården”



De intervjuade vårdgivarna:

• Behandlingsplanerna bör vara personligt anpassade till den specifika 
patienten

• Viktigt att bedöma patientens förmåga att klara av behandlingsplanen
• Patienter som använder handlingsplanen verkar nöjda och mer självsäkra
• Underlättar att våga åka iväg på semester
• Misstanke om att patienten inte använder beh-planen
• Rädsla att patienten misstolkar planen med följd för ökad dödlighet
• Viktigt med lokal anpassning till egen organisation
• Sjuksköterskor initierar patientutbildningen, läkarna ansvariga för diskutera 

planerna med patienterna och godkänna dem
• Problem med kommunikation mellan vårdnivåer
• Uppdatering av planen är den svagaste punkten



Vad kan underlätta införandet av skriftlig 
behandlingsplan (enl. studien)

• Viktigt att vårdgivaren är kunnig

• Lokal anpassning till den egna organisationen

• Tid för att prioritera patientutbildning



Interprofessionell samverkan astma och KOL
Ansvar och arbetsuppgifter för olika professioner

Interprofessionell samverkan innebär att olika professioner tillsammans 
med patienten arbetar gemensamt genom kontinuerligt kunskapsutbyte och 
kommunikation. Patientens mål, behov och förutsättningar bör alltid stå i 
fokus. Syftet är att erbjuda en hälso-och sjukvård med god kvalitet. 

Vem kan göra vad – varje profession bidrar med sin unika kompetens

Läkarens ansvar- Tillsammans med patienten och övriga i teamet upprätta 
en skriftlig behandlingsplan

Astma-,allergi- och KOL sjuksköterskans ansvar- Följa upp den skriftliga 
behandlingsplanen

Nationella  riktlinjerför vård vid astma och KOL, Socialstyrelsen
Interprofessionell samverkan astma och KOL , Sveriges Kommuner och Regioner





Sammanfattning 

• Mycket evidens finns för att skriftlig behandlingsplan ökar 

följsamhet till behandling och minskar exacerbationer, 

akutbesök, sjukskrivningar etc.

• Det kan finnas svårigheter att få till detta i kliniken såsom 

tidsbrist och oklar ansvarsfördelning 

• Behandlingsplaner finns i TC under dokument men kan vara för 

omfattande – få in kortare alternativ?

• Skapa en egen rutin, sänk kraven på vad som behöver stå och 

individualisera



Höstens aktiviteter
Nätverksforum
30 nov Ämne: Spirometri, uppdaterade riktlinjer

Fortbildning
11 okt Heldag KOL, APC AKOL tillsammans med Expertgrupp för Lung- och allergisjukdomar. World Trade Center vid 
Centralen. Anmälan via Janusinfo där program kommer att läggas upp längre fram.

12 oktober 13:30 - 16 Målgrupp usk: Sjukdomslära astma, allergi och KOL, inhalationsteknik, COPD6-mätning

20 okt Inspirationsdag, Luftvägsregistret, Karolinska Universitetssjukhuset Scandiasalen Q-huset Välkommen till 
Luftvägsregistrets registerdag 20 oktober · Luftvägsregistret (registercentrum.se)

Nationellt Spirometrikörkort
• 20 - 21 september + Uppföljning halvdag 5 okt fysiskt

• 1 -2 nov + Uppföljning halvdag 16 nov fysiskt

Anmälan till kurser görs via APC:s hemsida https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/

Luftvägsregistret har löpande användarutbildningar digitalt, se deras hemsida: Luftvägsregistrets användarutbildningar · Luftvägsregistret 
(registercentrum.se)

https://lvr.registercentrum.se/nyheter/vaelkommen-till-luftvaegsregistrets-registerdag-20-oktober
https://lvr.registercentrum.se/nyheter/luftvaegsregistrets-anvaendarutbildningar


Länkar

• Allergicentrum Stockholm

• Allergicentrum Stockholm APC AKOL

• Allergicentrum Stockholm – film spirometriutförande

• ASTA

• APC - Akademiskt primärvårdscentrum

• GINA guidelines

• GOLD COPD

• Janusinfo – inhalatorkarta

• Janusinfo – filmer adrenalinpennor

• Janusinfo – filmer om inhalationsteknik

• NAAKA

• Pef-mätning – medicininstruktioner

https://www.allergicentrumstockholm.se/
https://www.allergicentrumstockholm.se/apc-akol/
https://vimeo.com/507579031/c7ed8ead0c
https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/astmaallergiochkolsjukskoterskeforeningen.4.62e5211e171ac42ce6c14897.html
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
https://ginasthma.org/reports/
https://goldcopd.org/
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/valavspacervidforskrivningavsprayinhalator.5.3daa1b3d160c00a26d2ba4.html
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/adrenalinpennor.5.38399fa21768410c03ac70f5.html
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.20326f62163f95008f17fe76.html
http://www.naaka.se/
https://www.medicininstruktioner.se/mi/pef/


Funktionsbrevlåda till Kunskapsteam 
astma/allergi/KOL

Akol.slso@sll.se

mailto:Akol.slso@sll.se




VILL DU VETA MER?
Akademiskt primärvårdscentrums webbplats:

www.akademisktprimarvardscentrum.se

APC övergripande nyhetsbrev 
Ta del av nyheter genom att prenumerera här >>

http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/om-oss/digitalt-nyhetsbrev/



