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Heterogen gruppe 

• Mer heterogen 
 

• Økt luftveismotstand  
• Alt fra klassisk OSAS 
• Restriktive 

lungesykdommer 
• Dynamisk luftveismotstand 

 
• Risiko for alvorlig forverring 

med akutt respirasjonssvikt 
• Behandling reduserer 

denne risikoen, 
optimaliserer 
utviklingsaspekter 

 

• Klassiske med hyppig 
hypoventilasjon:  
 
– Respiratorisk drive 

 
– Respirasjonsmuskel  

 
 

CPAP behandling er derfor definert inn som LTMV for barn i registeret 
 



• Stort spenn i alvorlighet blant disse barna 

– Livsopprettholdende  

– Optimaliserende 

 

• Behandlingen må uansett gis forsvarlig 

– «Reell LTMV pasient» 

– «Bruker av medisinsk teknisk utstyr» som 
medfører risiko og urimelig omsorgsbyrde 



Kompetanse 
Informasjon 
Samtykke  

Forsvarlighet: kvalitet-sikkerhet 



LTMV  



..Å defineres som LTMV-pasient.. 

• Veilderens fokus på hypoventilasjon blir litt snevert ift dagens 
praksis 

• Søvnrelarerte pusteforstyrrelser, LTMV for å forebygge/unngå forverringer med 
respirasjonssvikt/utvikling av kronisk respirasjonssvikt 

• Imidlertid må behandlingen like fullt gis forsvarlig 

• Fordelene med Veileder og fatting av kommunale vedtak.. 

• Utfordring rundt forståelse av barnets medisinske tilstand gitt 
stor heterogenisitet i alvorlighet.. 



FORSVARLIG BEHANDLING 
 Hva sier Retningslinjen om tilsyn? 

Tilsyn ved søvn vs kontinuerlig tilsyn vs hva betyr det å varsle? 

Hva kan en forvente av foresatte? 

Alvorlighet av tilstand/alder/risiko for uønsket hendelse 

Nytte vs kostnad/risiko ved tiltaket 



PLO-meldingen 

• Hvordan bestemme hva som er omfang av 
hjelpebehov og forsvarlig overvåkning? 

• Hvem er best til å vurdere behovet? 
– Kriterier? 

• Hva kan vi forvente av foresatte? 
– Raskt konfliktfylt 

• Hvor mange hender trengs i tilfelle noe skjer? 

• Kommunen fatter vedtak 
• Vår rolle å vurdere om LTMV kan utføres forsvarlig av 

kommunen 



• I Oslo: uklare og variable ansvarsforhold 

 
– varierer hvem som skal kontaktes i bydelene og liten erfaring 

som bevares mellom hver gang et pediatrisk LTMV-team 
etableres.  

– Varierende grad av forståelse for problematikk og behov som 
påvirker pasientforløpene 

– Oftest velger de å kjøpe et tilbud av privat firma og forholder 
seg da mest til faktureringen av tjenesten.. 

– Liten bevaring av kompetanse på disse forløpene.. 

PLO-meldingen 



Drømmen om  en bydels/kommuneoverskridene struktur som kan 
bevare forståelse, kompetanse og vedlikeholde den for denne 
typen brukere og forløp… 

-en kommunal struktur som har eierskap til kompetansen som 
vi gir opplæring i og som eier kommunikasjonen med 
spesialisthelsetjenesten om denne gruppen 

LOOK TO TRONDHEIM! 



Team 

• Hvilken kompetanse hos teammedlemmer bør man be om formell 
vs ervervet? 
– Ikke nødvendigvis forståelse av kompleksitet i oppdrag 

• Kompetansesprik hos personell inn 
• Svært omfattende å gi forsvarlig opplæring i trakeostomi og ventilasjonsstøtte på en med beskjeden 

helsefaglig bakgrunn 
– Når oppgaven kjøpes av firma.. 

• Opplevelse av at kommunen ikke ivaretar noe ansvar for tilbudet, uklare krav til hva firma skal levere 
– Foresatte skal velge firma? 

• Har de bakgrunn til det? Veiledning fra kommunen? 

 
• Opplæring 

– Hva er godt nok for foresatte og team? 
– En ting er skriftlige prosedyrer, men hva med hands on kompetanse og evaluering av 

den? 

– Hvor ligger ansvar ved akutte hendelser i hjemmet hvor prosedyrer 
ikke ble fulgt eller man ikke klarte å gjennomføre de? 

 



Endelig hjemme  

• Ansatte slutter 

• Vi bes om opplæring av nye assistenter en etter en 

• Foresatte brukes sykehuset som koordinatorer for kommunale 
tjenester 

• Selv om kommunen er der opp til 24/7 

• Stor utskifting i team 
• Uttrykk for ugrei jobb? 

• Ingen klar struktur som bevarer kompetansen i bydelene 
• Fagkunnskapen forsvinner med assistentene 



LOOK TO TRONDHEIM! 



-Forsvarlighet og rettigheter 

Komplisert samspill mellom forventninger og krav mellom ALLE aktører. 

Kompliserte ansvarsforhold mtp vurdering av forsvarlig bemanning,  
tilstrekkelig opplæring og opprettholdelse av kompetanse og  
forsvarlig drift i det daglige. 

Nytte vs risiko vs kostnad i en setting med økende fokus på helserett 

En massiv kommunikasjonsmessig utfordring i en for bruker/ 
foresatte ofte traumatisk setting  


