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Nätverksmöte astma -KOLssk
M Bergenholtz

Minnesanteckningar


Anna Falk gick igenom nya läkemedelslistan. Ganska många förändringar och
hennes bilder se fil och kommer även att läggas på astma-KOL hemsidan.



Stora förändringen är att easyhaler kommer tillbaka i Kronoberg och de flesta
av oss har väl inga inhalationstränare. Marie Friggert Vc Lammhult har redan
beställt och så här gjorde hon:
gå in på hemsidan: Orionpharma.se/ för sjukvårdspersonal/ astma/ beställ
material



Inhalations läkemedel är en tung post för vård centralerna så riktigt viktigt att
rätt patienten får rätt medicin som vanligt.



Läkemedlen som ligger i spirometri läkemedels modul behöver uppgraderas.
Vi kommer att diskutera detta i andningsgruppen och därefter återkommer vi.



Sprayer till spacer finns inte rekommenderade i nuläget och även detta ska
tas upp i andningsgruppen och jag återkommer.



Jag var på ett seminarium för inhalationsteknik i Göteborg. Några saker:
Andas ut ordentligt innan inhalation för att kunna andas in ordentligt. Nu
räknar vi till tio igen om möjligt efter inhalation så läkemedlet hinner landa.
Vad det gäller spacer var föreläsaren tydlig med att aldrig spraya mer än en
dos i spacern i taget eftersom enl. honom fanns läkemedlet tillgängligt i 20
sek. Ingen som var på utbildningen gjorde så detta måste vi ta ställning till
ordentligt innan vi börja använda spacern mer i primärvården. Ett knep han
hade med sig gällde de små barnen och det var att ha en extra spacer som
fanns i barnets leklåda.



Delegation till er som vill använda denna delegation vi har tagit fram i
andningsgruppen. Jag har frågat Gunilla Lindström vad hon tycker är en
snabb puls och vi kom fram till någonstans mellan 90-100.



Diskussion om vad Birgitta Lagerkrants sa att vi skulle göra vid förnyelse av
adrenalin pennor. Kopierat mail från Birgitta: Jag hörde att ni vid er förra träff
diskuterat lite utifrån vad jag talade om förra våren Ang. Jordnötsallergier och
förnyelse av recept.
Som jag berättade förra våren finns det ju nu möjlighet att utreda, ytterligare,
de med nöt allergier och som kanske haft reaktioner för många år sedan och
kanske inte alltid (hade) svåra reaktioner men patienterna fick kanske en
adrenalinpenna av trygghetsskäl……
Det är ju förstås upp till doktorerna, att ev utreda vidare, (med div.
rekombinanter!)
Men ett viktigt mål är ju att det inte ska vara fler än de som verkligen
behöver som har adrenalinpennor. (Inga för säkerhets skull…).
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Ex: Ibland kan man ju ha höga nivåer av vanligt IgE jordnöt vid t.ex.
björkpollenallergi och patienten kanske då får klåda i munnen när man äter
jordnötter – korsreaktioner - tidigare för xx år sedan utrustades de i många fall
med adrenalinpenna.
Hoppas ni inte blir mer förvirrande av detta svar men iså fall kommer jag en
träff framöver och förklarar på ett förhoppningsvis bättre sätt. Mvh Birgitta
Lagercrantz



Jag kommer att bjuda in Birgitta när vi tagit ställning till hur vi ska förhålla oss
med ” spacer” i första hand istället för ny insättning av Nebulisator. Då får vi
även ha mer klargörande i denna situation.
Se fil astma-KOL i Kronoberg. Detta presenterade vi för socialstyrelsen lite
chefer och annat folk i Skåne. De tyckte vi hade ett bra rehab program och
socialstyrelsen ville ha länk till det. Så nu måste vi sträcka på oss lite.



Nu har vi ju nästan alla gått spirometrikompetensen och även denna gång var
det en uppskattad utbildning. Denna gången var sjuksköterskor och
sjukgymnaster från sluten vården med. Och numera kommer jag att skicka
våra träffar och information även till de. Så nu har vi helt plötsligt ett jättebra
kontaktnät in till slutenvården och de till oss.



Dokumentet hur vi gör spirometri stämmer inte fullt ut längre. Jag håller på
med ändringar som blev efter spirometrikompetens utbildningen, detta ska gå
via andningsgruppen innan det läggs ut. Under höst-15 när nationella riktlinjen
kommit från Socialstyrelsen får genomgången fortsätta



Kalender för alla kurser och skolor har jag tagit kontakt med IT för och de ska
se om detta går att ordna. Iså fall blir förloppet att man mailar mig eller Anna
Egonsson för inläggning av när man ska ha KOL skola eller tobaksavvänjning.
Vi på de andra vårdcentralerna ser vad som är ”på Gång ”så att vi kan
hänvisa till varandra.

2015-04-07
Mari B
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