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Nätverksforum astma/allergi & KOL 

Minnesanteckningar 220906 
 
 

Deltagande professioner; Sjuksköterskor och läkare från primärvård. Antal medverkande 33 

personer.  

 

Diskussion 

Ett fall tas upp av en deltagare, spirometrikurva. Diskuteras om det rör sig om astma eller 

KOL vilket kan våra svårt att skilja på. Anamnes är viktig. I detta fall – provbehandla med 

medelhög dos ICS och utvärdera efter 2-3 månader. 

 

Föreläsning och diskussion om skriftlig behandlingsplan 

Definition och vad som ska ingå i en behandlingsplan. Det är Prio 3 enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer för både astma och KOL. Vinster för patienten och vårdgivaren. 

 

Hur många använder skriftlig behandlingsplan idag (handuppräckning); 

• Aldrig, två person,  

• Sällan, De flesta använder den sällan 

• Ofta sex personer 

• Alltid, en person  

 

Behandlingsplanerna som kommer från SKR finns i TakeCare. Skriftlig behandlingsplan finns 

endast på svenska. Tips att ladda ner behandlingsplaner från Luftvägsregistrets hemsida. 

 

Behandlingsplan finns som sökord i TakeCare, klicka i om en behandlingsplan är upprättad.  

Behandlingsplanen sparas under blanketter och formulär i TakeCare. Är ett levande 

dokument, ska korrigeras över tid. Alternativt går att signera dokumentet så det sparas över 

tid, förnyas vid uppföljning och kan se över tid hur behandlingen har sätt ut.  

 

Om man skriver en tydlig och bra journalmall kan patienten läsa den via 1177, men 

behandlingsplanen kan patienten inte läsa och behöver skivas ut och ges i handen.   

 

Diskussion om vem som upprättar behandlingsplan, Astma/KOL sjuksköterska eller läkare. 

Upplevelsen är att det oftast blir Astma/KOL sjuksköterskan. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 

har vi ett delat ansvar läkare och astma/allergi och kol sköterska.  

 

Uppmana patienter att ta med behandlingsplanen till KOL skolan.  

 

Tips; I en behandlingsplan kan fraslexikon användas, fokuserar i slutet på besöket hur 

behandlingen är ordinerad. Rondtider att kunna boka in patientfall för diskussion mellan 

professioner.  

 

Önskvärt att få en journalmall Behandlingsplaner i TakeCare, de i privat sektor kan bygga sina 

egna journalmallar. 

 

Önskvärt att skapa bilder i behandlingsplanen för barn och vid språkförbistring.  
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Studier visar på stort behov av behandlingsplan och att det minskar risken för exacerbationer. 

Stort gap över vilka som tillämpar behandlingsplan trots att det visar på tyngd att göra det.  

 

Grupp diskussioner 

 

Möjligheter: 

 

Positivt med behandlingsplaner men hur mycket information orkar en person ta till sig 

Sänka kraven på vad som ska stå. Behöver inte stå så mycket. Fokusera på delen med 

inhalationsbehandlingen i behandlingsplanen. Det muntliga kopplas ihop med skift.  

 

Använda Behandlingsplanen som en hemläxa, be patienten gå genom samt skriva ner 

funderingar och ta med sig till besöket igen.  

 

Förslag att i behandlingsplanen skriva fritt ; Vid försämring; Rekommendera antihistaminer vid 

pollenallergi 

 

Hinder: 

 

Tiden, ta in en ny arbetsuppgift, strukturer. Oklara ordinationer av läkaren. Att dokumentet inte 

uppdateras. Finns risker med att det blir fel, skriva över ordinationen på blankett från 

läkemedels modulen. Förslag att skriva ut läkemedelslistan och skriva i behandlingsplanen att 

man hänvisar till läkemedelslistan. Även förslag skriva i TakeCare hur patienten tar sina 

läkemedel och sen skriva vad som rekommenderas patienten. 

 

 

Övriga diskussioner  

Certifiering och ersättningen för astma/KOL-mottagning är borttagen men det är inskrivet i 

förfrågningsunderlaget att VC ska ha ett strukturerat omhändertagande för patienter med astma 

och KOL, vilket i praktiken innebär att vi behöver ha en uppbyggd astma/KOL-mottagning enl. 

kriterier. Kriterier för att få kalla sig astma/KOL-mottagning är framtaget redan i slutet på 90-

talet och därefter reviderat ett par gånger och även om ersättningen är borttagen så bör 

kriterierna gälla. Det står också i förfrågningsunderlaget att VC ska föra över till 

Luftvägsregistret. 

 

 

Diskussion om patienter med excerbationer, dålig complience från slutenvården. 

Förslag att samarbeta med hemsjukvården, uppmärksamma när patienten är inlagda inom 

slutenvården för excerbation. De går även att via kontaktnätet (WebCare) be slutenvården 

skicka remiss till primärvården för att fånga upp dessa patienter.  

 

Vid reversibeltest, rekommenderas patienten att ta med egen inhalator, även vid nybesök då 

remitterande läkare kan ha som rutin att förskriva t.ex. Buventol Easyhaler 200ug på 60 doser. 

Alternativt rekommenderas engångs spacer med spray. Vårdcentralen kan även ge ut en 

inhalator som är inköpt, till patienter som är förskriven en sådan. Vi bör inte lämna ut 

receptbelagda läkemedel där det inte är förskrivet även om vi tycker det rimligt. 

 

Vid Akutbehandling med nebulisatorn, Maxim. Hur ska den rengöras? Diskdesinfektor 

uppger tillverkaren, om det är så är det okej.  
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Rekommendation att akutbehandla med Spacer. Hur rengöra? Autoklavering eller annars 

användaengångsspacer. Tillverkarens rekommendation gäller se sammanställning av spacrar 

på Janusinfo: Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator - Janusinfo.se 

 

Diskussion om att spirometer Welch Allyn utgår, service och reservdelar finns kvar ett par år 

till. Framöver blir det spirometer Medikro som efterträder. IT håller på att titta på en lösning 

med överföring av personuppgifter från journalen. 

 

 

/Madeleine 

 

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/valavspacervidforskrivningavsprayinhalator.5.3daa1b3d160c00a26d2ba4.html

