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Revisionshistorik 
 

Datum för revidering och uppdatering Beskrivning 

2022-11-11 Rutinen är ny och är ett förtydligande av 

”Riktlinjen Ansvarsfördelning gällande 

andningshjälpmedel” 

 

 
Tillvägagångssätt 
 

1. Patienten ordineras Bilevel av leg. läkare inom specialistvården. 

2. Läkaren bedömer att delar/hela behandlingen är hälso- och sjukvård (dvs. inte 

egenvård) 

3. Ansvarig leg. fysioterapeut tar över ansvaret för att den ordinerade behandlingen 

utförs i patientens hem. Leg. personal bedömer att behandlingen ska delegeras till 

omsorgspersonal. 

4. Delegering av behandlingen sker via en delegering som inte är patientbunden. Det 

innebär att en delegering för Bilevel är kopplad till behandling med den 

medicintekniska produkten och inte till specifik patient. (s.k. Generell delegering).  

Leg. fysioterapeut kan vid behov välja patientbunden delegering. 

5. Information om behandling av specifik patient sker via behandlingsplan som finns i 

patientens Hemdok HSL (eller annan plats i patientens hem).  

Se separat dokument ”Behandlingsplan för Bilevel” 

6. Uppföljning av behandling med Bilevel (som inte är egenvård) ska ske kontinuerligt 

av ansvarig leg. fysioterapeut, dock minst en gång/år. Uppföljningen dokumenteras i 

patientjournalen. 
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Generell Delegering vid behandling av Bilevel 

- Ansvarig enhetschef för omsorgspersonalen informerar leg. fysioterapeut vilka 

medarbetare som är aktuella för delegering av Bilevel. 

- Ansvarig leg. fysioterapeut kallar omsorgspersonal till delegering/utbildningstillfälle i 

samråd med Enhetschef/ planerare/samordnare. 

- Vid delegeringstillfället går leg. fysioterapeut igenom framtaget utbildningsmaterial 

samt svarar på frågor. Varje delegeringsmottagare ska få undervisning, ha förstått 

uppgiften och verksamhetens rutiner kopplat till delegering av Bilevel. 

 
 
Bakgrund 
Bilevel (bilevel positive airway pressure) använder två motståndsnivåer, ett högre tryck på 

inandning (IPAP) som sänks till utandningen (EPAP=PEEP). Skillnaden i trycken ger 

tryckunderstödet och hjälper patienten att andas ut. Den medicintekniska produkten ordineras 

alltid av leg. läkare inom specialistsjukvården. Hjälpmedlet kan ordineras som egenvård (då 

patienten själv kan ta ansvar för sin behandling) eller som hälso- och sjukvårdsinsats. Det är 

ordinatören som avgör om behandlingen ska utföras via egenvård eller ej. 

 

 

Ansvar/Omfattning 
 

Läkare inom specialistvården  

- Ansvarar för förskrivning samt uppföljning av andningshjälpmedel. 

- Ansvarar för bedömning om patient kan utföra behandlingen/delar av behandlingen 

som egenvård.  

- Vid egenvård skrivs ett egenvårdsintyg.  

 

Leg. personal inom kommunens planeringsteam 

- Informerar skyndsamt sina kollegor inom hemsjukvården om behandlingen initierats i 

samband med en slutenvårdsvistelse. 

- I samband med SIP/planering för utskrivning efterfrågar kommunens 

vårdplaneringsteam bedömning av ordinatören gällande ev. egenvård alt. hälso- och 

sjukvårdsansvar vid behandling av Bilevel. 

 

Leg. personal hälso- och sjukvård inom kommunal hälso- och sjukvård. 

- I samband med övertag av ordinerad BilevelPAP från läkare i specialistvården ska leg. 

fysioterapeut använda ” Checklista för leg. fysioterapeut vid övertagande av 

behandling av Bilevel PAP i kommunal hälso- och sjukvård” (bilaga1). 

 

- Ansvarar för ev. kompletterande insatser gällande förbättrad andningsfunktion samt 

uppmärksammar och meddelar försämrad/förändrad andningsfunktion till ordinatör 

eller utprovare inom specialistvården. 

 

- Ansvarar för instruktioner och delegeringar till omsorgspersonal när det inte är 

egenvård.  
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- Uppföljning av andningshjälpmedel (som inte är egenvård) ska ske kontinuerligt, dock 

minst en gång/år. Uppföljningen dokumenteras i patientjournalen. Uppföljningen 

innefattar patientens följsamhet till ordinationen av hjälpmedlet.  

 

- Vid behov av uppföljning av andningshjälpmedel på tider då ansvarig leg. personal 

inte är i tjänst (kvällar och helger), gör ansvarig fysioterapeut/sjuksköterska 

bedömningen om behandlingen kan pausas tills ansvarig är i tjänst igen eller om 

insatsen ska rapporteras över till tjänstgörande sjuksköterska. Ansvarig leg. personal 

förvissar sig om att mottagande kollega har den kompetens för krävs för att fullfölja 

uppdraget. 

 

Enhetschef för omsorgspersonal 

 

- Identifiera vilka medarbetare som är i behov av delegering för Bilevel och anmäla 

dessa till ansvarig leg. fysioterapeut på kommunrehab/ kommunhablitieringen. 

 

Referensdokument 
 

- Riktlinje ansvarsfördelning gällande andningshjälpmedel, MAS/MAR handbok.  

- Anvisningar för egenvård inom Hallands län,  MAS/MAR handboken 

- Riktlinje delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, MAS/MAR handbok 

- Riktlinje för medicintekniska produkter, MAS/MAR handbok. 

- Rutiner kring patienter med behov av andningshjälpmedel, MAS/MAR handboken 
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Bilaga 1  

 

Checklista för leg. fysioterapeut vid övertagande av behandling av BilevelPAP i 
kommunal hälso- och sjukvård”. 
 
 

Patientens kontaktuppgifter 

 

 

 

Ansvarig läkare för Bilevel  

Ansvarig utprovare av hjälpmedlet (om det 

inte är läkaren) 

 

Övergripande syfte och mål med 

behandlingen 

 

Förväntad effekt  

Ev. Restriktioner.  

 

 

Hur ofta ska behandlingen utföras? 

(specifika tider?) 

 

Vem kontaktas om behandlingen inte har 

önskad effekt/patienten inte vill utföra 

behandlingen. 

 

Övriga observationen att ev. bevaka. (ex. 

kommunikation, compliance, utebliven 

effekt, etc.) 

 

- Egenvård i något av momenten kring 

behandlingen? Se ”Riktlinje för egenvård”. 

 

När återbesök/uppföljning av behandlingen 

är inplanerad. 

 

 

Vilka förbrukningsmaterial som används, 

hur ofta ska de bytas, ev. artikelnummer på 

förbrukningsmaterialen 

 

 

Ansvarig leg. Fysioterapeut  
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 Behandlingsplan för Bilevel 

 

 

Patientens namn:   Patientens personnummer: 

 

Ansvarig fysioterapeut (namn och telefon): 

 

 

Syfte och mål med behandling: 

 

 

 

När på dygnet ska behandlingen utföras?  

Tidpunkter:   

 

 

Patientspecifik behandlingsinformation till omsorgspersonal (vad kan patienten utföra 

själv, hur ska personalen hjälpa/stötta patienten, ev. egenvård):  

 

 

 

 

Övrig information (ev. restriktion): 

 

 

 

 

Vid frågor:  

 På vardagar under dagtid kontaktas patientansvarig fysioterapeut  

 Övrig tid kontaktas TeleQ, 035-138029.  


