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04 03 12 Respiratorer
Apparater för att hjälpa en person med andningssvårigheter att andas
genom näsan, munnen eller genom en trakeostomi i luftstrupen. Här
ingår t.ex. ventilatorer och respiratorer som filtrerar eller renar inandningsluften, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och
Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP).
Egenavgift

Region Norrbotten:
Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård.
En egenavgift på 500 kr/st tas ut vid behandling av symtomgivande
sömnapné från och med 1 januari 2011. Från och med 1 april 2020 är
avgiften årlig.
En provbehandling på en månad görs innan egenavgift tas ut.
Förskrivningsrätt

Läkare i lungmedicin. Förskrivningsrätten avser överläkare vid Medicinsk Lungmottagning, Sunderby sjukhus.
Barn- och ungdomssjukvård: Läkare inom barnmedicin i samråd med
överläkare vid lungmedicinsk mottagning.
Kriterier för förskrivning

Respiratorer förskrivs till patient med stora problem* av b440 andningsfunktioner* d.v.s. allvarlig andningssvikt av typ respiratorisk
insufficiens med underventilering (koldioxidansamling) som dominerande problem.
CPAP och Bilevel förskrivs till personer med stora problem* av b440
andningsfunktioner* d.v.s. symtomgivande sömnapné och/eller underventilering.
CPAP och Bilevel apparat förskrivs komplett med förbrukningsmaterial t.ex. mask. Förnyad förskrivning av förbrukningsmaterial kan
ske efter individuell behovsbedömning.
Hjälpmedel mot snarkning:
Förbrukningsmaterial t.ex. mask, kan förnyas tidigast efter ett år.
Eget ansvar

Önskar personen hjälpmedel/förbrukningsmaterial mot snarkning utan
att kriterierna för förskrivning är uppfyllda ska personen hänvisas till
öppna marknaden.

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen
Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till respirator ska föregås av noggrann bedömning
(ingen, lätt, måttlig, svår, total funktionsnedsättning)* av patientens
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problem i b440 andningsfunktioner* och/eller b4501 transport av slem
i luftvägarna*.
Individuell målsättning

Målsättningen med respirator är att underlätta och/eller förbättra patientens andningsfunktioner* och/eller transport av slem i luftvägarna*.
Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning
upprättas.
Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag
Information

Lånevillkor - patientinformation
Rutin vid förskrivning av andningshjälpmedel och tillbehör
Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Patientens andningsfunktioner* och/eller transport av slem i luftvägarna* med respiratorbehandling ska utifrån uppsatta mål bedömas
(inget, lätt, måttlig, stor, total funktionsnedsättning)*.
Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.
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