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Information till kommunerna Covid-19
PROAKTIVA ORDINATIONER FÖR PATIENTER MED ASTMA/KOL
Bra att vi ser över ordinationerna för patienter med astma/KOL. Rekommendationer från KOL-processen
är att:
I hemsjukvård och på SÄBO så handlar det om kända KOL-patienter och möjligen en och annan astma
och behov att ge extra kraftfull bronkvidgning uppstår i samband med försämringsepisod (exacerbation).
KOL/astmaläkemedel finns som pulver eller spray:




Pulver: kräver förmåga att göra en kraftfull inhalation av läkemedlet men ingen koordination,
Spray: kräver ingen kraft (vanligt lugnt andetag) men kräver koordination
spray med spacer: kräver varken kraft full inandning eller koordination, d v s kan användas även
om patienten är dålig, kan man bara andas kan man med hjälp klara spray och spacer.

Fyra möjliga varianter beroende på vilken grundmedicinering som finns:
1. Patienten tar redan sin grundmedicinering med spray och spacer (t ex bevespi, symbicort eller
trimbow) och då har patienten redan en spacer och bör ha ventoline/Airomir-spray utskrivet att
ta vid behov .
2. Patienten har grundmedicinering i form av Respimat (vilket är en sorts spray som inte kräver
spacer, och de flesta som har respimat har det för att de ej klarar pulver) och de bör ha
ventoline/Airomir-spray + spacer utskrivet att kunna ta vid behov.
3. Patienten har grundmedicinering i form av pulverinhalator samt även luftrörsvidgande vid
behov i pulverinhalator (Ventoline Diskus, Ventilastin, Buventol el Bricanyl) vilket klaras i vanliga
fall men om pat blir dålig i en exacerbation så kanske de inte klarar pulverinhalatorn och de bör
ha utskrivet antingen ventoline/Airomir-spray + spacer utskrivet
4. Patienten har grundmedicinering i form av pulverinhalator samt även luftrörsvidgande vid
behov i pulverinhalator vilket klaras av både i vanliga fall och när patienten blir dålig, behöver ej
spray och spacer. (För den som klarar pulverinhalator är det i princip lika bra som att ta spray
och spacer, det är bara en ren dosfråga, man kan ta sex doser Ventoline diskus/Ventilastin om
det behövs).
I fall 1 och 2 bör ansvarig läkare se till att pat har utskrivet sin egen Ventoline/Airomir-spray+ spacer
Fall 3 Använd spray och spacer i läkemedelsförrådet.
Nedanstående finns nu att beställa på Proceedo för akut- och buffertförråden (Ingen förbeställning är
gjord vilket jag skrev i går utan varje kommun beställer)

Ventoline Evohaler, inhal-spray, suspension
OptiChamber Diamond, andningsbehållare, 1
st

0,1 mg/dos Inhalator, 200 doser
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PALLIATIVVÅRD VID COVID-19
Vi arbeter med en rutin för palliativvård vid Covid-19, förhoppningsvis klar under
morgondagen.Rutinen utgår fårn rekomendationer från Palliativt kunskapscentrum men har
anpassats till ordinarie gällande rutin och ordinationer. En utökning av läkemedel till era förråd
enligt nedan. Finns att beställa från 2 april
Bricanyl, injektionsvätska/koncentrat till
infusionsvätska,
Betapred, inj-vätska
Ondansetron Accord, Inj-/inf-vätska

lösning 0,5 mg/ml 10x1 ml
lösning 4 mg/ml 5x1 ml
lösning 2 mg/ml 10x2 ml

Ett antal filmer finns publicerade från Palliativt kunskapscentrum. Vi ska försöka att lägga länkar
till filmerna på samverkanswebben. Här finns filmer gällande medicinsk behandling, samtal med
patient och närstående, omvårdnad mm
https://www.youtube.com/channel/UCK3xdalL_x8zVqnQMEJdVMA
PROVTAGNINGSRUTIN
Länsstyrgruppen kom 27 mars överens om att flytta provtagning vid misstänkt Covid-19 från
ambulansen till primärvården i vissa fall. Detta för att dagtid måndag-fredag frigöra resurser för blåljus
verksamhet. VI vill också säkerställa återkopplingen av provsvar till den läkare som beställt provet.
Rutin finns nu färdig och , provtagningsmaterial finns på de vårdcentraler som kommer att lämna ut
material.
Det sker en uppdatering i den övergripande Rutinen för Covid-19 under kvällen och den specifika
rutinen ”Rutin för provtagning vid misstänkt Covid-19 i kommunal hemsjukvård, oavsett boendeform”
finner du nu via länken https://edilprod.dll.se/GetPublicFile.ashx?docid=498268
Den kommer under morgondagen även att nås via smittskydds sida på samverkanswebben.

Med vänlig hälsning
Marie
_________________________________

Marie Håkansson
Samordnare arbetsgrupp kommun Covid-19
Mobil 072-147 96 78
marie.hakansson@regionsormland.se
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