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Vilka ALSpatienter får
hemrespirator?

Vad händer när
patienten vill
stänga av?

ALS i Region Stockholm
Ca 200 patienter med ALS
Ca 16 stycken i hemrespirator, av dem > 80% efter akut
trakeostomi
Vem får hemrespirator?
Kliniska förutsättningar
Kognitiva förutsättningar
Sociala förutsättningar
< 65 år
Neurolog fattar formella beslutet, i samråd med patient
och läkare på NRC (Nationellt Respiratoriskt Centrum,
Danderyds sjukhus)
Undervisning och träning av assistenter på NRC
Uppföljning med regelbundna kontroller på NRC och
neurologen
Hur fattas beslut om avstängning?
Patientens önskan att avsluta respiratorbehandlingen
Samråd mellan patient och ansvariga läkare/vårdgivare
vid minst två separata tillfällen
Neurolog, NRC-läkare, ASIH/SPSV-läkare
Var avsluta?
På plats som patienten önskar och där det är möjligt
 I hemmet
 Hospice, palliativ vårdavdelning
 På sjukhus

Kontakt:
Silvia Nunes Lindqvist
Lars Åkerberg lars.akerberg@sll.se
Maria Ranch Lundin Maria.ranch-lundin@sll.se

Vad säger
lagstiftningen?

Vad kan den
palliativa vården
bidra med?

Vad säger lagstiftningen?
SOSFS 2011:7 om att avbryta livsuppehållande
behandling.
De fasta vårdkontakterna ska förvissa sig om att
patienten
• förstår informationen
• kan inse och överblicka konsekvenserna av
att behandling inte inleds eller inte fortsätter
• har haft tillräckligt med tid för sina
överväganden, och
• står fast vid sin inställning. (HSLF-FS
2017:26)
LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) för de som är under 65 år. Ger rätt till
assistenter
SoL (socialtjänstlagen). Ger rätt till hemtjänst
Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763. Svensk
författningssamling
Patientlagen SFS 2014:841 - fokus på patientens
autonomi
Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede.
Svenska Läkaresällskapet, 2010
Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från
och avbryta livsuppehållande behandling. Svenska
Läkaresällskapet, 2007

Den palliativ vårdens roll
 Multidisciplinärt arbetssätt
 Stöd till assistenter, hemtjänstpersonal och anhöriga
 Delegering
 Hjälpmedel
 Kuratorsinsatser
 Palliativt sedering
 Avstängning av respirator i hemmet/SPSV

