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Høringsinstansene

  

Veileder og nasjonale faglige retningslinjer for langtids mekanisk ventilasjon. 
Høringsbrev. 

Innledning
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten har bedt 
Helsedirektoratet utarbeide en veileder og nasjonale faglige retningslinjer for 
behandling med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) (hjemmerespiratorbehandling). 
En arbeidsgruppe har utarbeidet et utkast som nå sendes på høring. I utgangspunktet 
var oppdraget to-delt, men arbeidsgruppen har valgt å integrere både veileder og 
faglige retningslinjer i ett høringsutkast.  

Om høringsutkastet
I høringsutkastet behandles kapittelvis ulike temaer og problemstillinger knyttet til 
LTMV. I tilslutning til hvert kapittel er foreslått anbefalinger som i hovedsak retter seg 
mot organisatoriske forhold og praktiske tiltak i gjennomføringen av LTMV. I tillegg er 
forslått nasjonale faglige retningslinjer for å ivareta de medisinsk og helsefaglige  
aspektene. De nasjonale faglige retningslinjene presenteres i eget kapittel, men må 
leses i sammenheng med omtale av temaet og de generelle anbefalinger som er gitt i 
tilslutning til det enkelte kapittel. Det planlegges en kortversjon og en pasientbrosjyre 
når veilederen og de nasjonale faglige retningslinjer er ferdigstilt etter høring. 

Innhold i høringsutkastet
Både veiledende anbefalinger og faglige retningslinjer har som siktemål å bidra til 
likeverdighet i tilbudet nasjonalt sett og til kvalitet og helhet i pasientforløpet. 
Det presenteres data i kapittel 3 som viser at det er store geografiske variasjoner i 
forekomsten av LTMV. Det understrekes at pasienter med LTMV er en svært 
heterogen gruppe både når det gjelder grunnsykdom og hjelpebehov. Vurdering og 
tiltak i forhold til geografiske ulikheter er beskrevet i kapittel 4.

Kapittel 5 og 6 tar opp etiske og juridiske forhold på generelt grunnlag i forhold til 
LTMV. I kapittel 7 redegjøres for effekt av LTMV ved ulike grunnsykdommer og i 
kapittel 8 gjennomgås ulike behandlingsmetoder og utstyr og generelle prinsipper for 
valg av metode. I kapittel 9 redegjøres for indikasjoner og metoder for 
sekretmobilisering. 

Kapittel 10-13 er basert på en forløpstankegang. Heterogenisiteten i gruppen gjør at 
pasientforløpene kan bli svært ulike. Det understrekes at pasienter med aktuelle 
grunnsykdommer må følges nøye med kontroll og diagnostikk så vurdering av LTMV 



- 2 -

kan bli tatt opp til rett tid. I kapittel 12 er redegjort for diagnostikk, utredninger og tiltak 
som er nødvendig i vurdering og oppstart av LTMV. Tidlig etablering av samarbeid 
mellom spesialisthelsetjeneste og kommunen samt pasient og pårørende er nødvendig 
for en god vurdering og et godt resultat. Dette gjelder i særlig grad for pasienter med 
mer komplekse lidelser og stort behov for hjelp fra kommunehelsetjenesten for å 
gjennomføre LTMV. I kapittel 13 er beskrevet nødvendig oppfølging av pasientene 
etter overføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.  

Tiltak for å sikre kvalitet og sikkerhet i spesialisthelsetjenesten er beskrevet i kapittel 
14. Det foreslås at vurdering og oppstart av LTMV hos barn og hos voksne med 
komplekse tilstander blir samlet ved regionale helseforetak for å sikre tilstrekkelig 
erfaringsgrunnlag for å kunne foreta de skjønnsmessige avgjørelser som ofte er 
nødvendig og for å ha tilgang til et tilstrekkelig bredt fagmiljø. I de faglige 
retningslinjene foreslås at henvisninger til spesialisthelsetjenesten skjer i tråd med 
dette. 

I kapittel 15 behandles kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten. 
Spesialisthelsetjenesten har ansvar for at personell som skal bistå pasienter ved LTMV 
har nødvendig kompetanse til en hver tid bl.a. gjennom standardiserte 
opplæringsprogrammer. Innføring av en sertifiseringsordning kan være aktuelt.  
Etablering av tverrfaglige team med kompetanse på LTMV både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunen anses som et godt virkemiddel for å sikre 
kvalitet på begge nivåene. Kommunesamarbeid om å opprettholde kommunal 
kompetanse og kapasitet for LTMV kan være aktuelt i samsvar med 
samhandlingsreformens intensjon om tilbud ”før, i stedet for og etter” sykehusopphold.   

Barn representerer en spesiell utfordring ved LTMV. Dokumentet har derfor et eget 
kapittel om barn, kapittel 16, selv om generelle prinsipper i øvrige kapitler også har 
relevans for barn. 

Det er avdekket manglende kunnskap på mange områder. Videre forskning og 
fagutvikling er skissert i kapittel 17. 

Kapittel 18 og 19 innholder forslag til konkrete retningslinjer generelt og spesielt for 
barn. 

Implementering og økonomiske og administrative konsekvenser er vurdert i kapittel 20 
og 21. 

Vi ber om høringsinstansenes vurdering og innspill til høringsutkastet generelt og 
spesielt til: 

 Konkrete anbefalinger i tilslutning til hvert kapittel
 Konkrete nasjonale faglige retningslinjer foreslått i kapittel 18 og 19. 
 Standardiserte opplæringsprogrammer og eventuell sertifiseringsordning for 

personell som skal drive med LTMV i kommunen
 Sentralisering av spesialisthelsetjenestens vurdering og utredning for LTMV av 

barn og voksne med komplekse problemstillinger  
 Interkommunalt samarbeid om kompetanse og kapasitet, eventuelt 

senger(”intermediær enhet”, ”lokalmedisinsk senter”) for pasienter med LTMV i 
kommunen. 
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Høringsfrist: 18.november 2011. 

Høringsdokumentet sendes bare elektronisk og svar kan gis elektronisk. Dokumentet 
publiseres også på Helsedirektoratets nettsted. 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Unni Ånstad, tlf 24163140, mobil 90654649, e-mail: 
unn@helsedir.no
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