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Instruktioner för Teamsmöte

• Ha din mikrofon avstängd ”muta” när du inte pratar

• Ha gärna kameran på

• ”Räck upp handen” när du vill säga något så får du ordet av 
mötesledaren

• Skriv gärna frågor i chatten

• Ta ansvar för att ljud och bild fungerar på din egen dator

• OBS! Ha aldrig TC öppet när du deltar i digitalt möte!



Dagens agenda

14:00 Välkomna!

14:10 – 14:20 Aktuellt läge!                                                                                                                      

14:20 – 15:50 Luftvägsallergiers effekt på övre och nedre luftvägar - utredning och 
behandling, allergolog Victoria Strand

Inkl. bensträckare och frågor

15:50 Kommande aktiviteter, avslut



2019 - mars 2020; 
1614/mån

april 2020 - dec 2020;
376/mån

11

SPIROMETRI I SLSO FÖRE OCH UNDER 
PANDEMIN



Hygienaspekter vid spirometri, COPD6 och PEF-undersökningar
• Utförs EJ på patient med luftvägsinfektion

• Handdesinfektion till patienten före undersökningen samt placera patienten riktad mot yta som är lätt att desinfektera 

 Skärmvägg och/eller visir som går ner över näsa och mun

• Skyddsutrustning:

• Ventilation: Normal, öppna EJ fönster under spirometriutförandet

 Vid risk för stänk – förkläde samt handskar vid kontakt med munstycke 

 Eventuellt munskydd (IIR) eller andningsskydd (FFP2, FFP3) i enlighet med de aktuella rekommendationerna 

och riskbedömning t.ex. ökat smittläge i området

• Ingen ställtid mellan besöken, dock behövs extra tid för rengöring

• Efter besöket: Desinficera material och ytor

Standardisation of spirometry | European Respiratory Society (ersjournals.com)

Nationellt ProgramOmråde (NPO) Lung- och allergisjukdomar och Nationell ArbetsGrupp (NAG) Vårdhygien

 Engångs bakterie- och virusfilter ska användas till COPD-6 mätare och bör användas till spirometri för att skydda 

de medicinska flergångsprodukter från kontaminering

https://erj.ersjournals.com/content/26/2/319


Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, 
spirometri och nebulisatorbehandling med anledning 
av covid-19 (kunskapsstyrningvard.se) – SKR:s hemsida

https://kunskapsstyrningvard.se/download/18.d1553201775ab8a0a54356d/1612949864278/Smittforebyggande-atgarder-vid-FEV1-FEV6-spirometri-och-nebulisatorbehandling-covid-19.pdf


Ny spirometer 

• Welch Allyn utgår

• Service och reservdelar kommer finnas ett par år 
till

• Diskussioner om ny spirometer pågår





Vårens aktiviteter

• Nationellt Spirometrikörkort 
• 16 – 17 mars Uppföljning halvdag 14 april
• 20 – 21 april Uppföljning halvdag 18 maj

• 25 maj Norra nätverket 14 – 16:00 Patientfall och 
spirometrikurvor – ta med egna!

• 26 maj Södra nätverket 14 – 16:00 Patientfall och 
spirometrikurvor – ta med egna!                                
Maila gärna i förväg.



Funktionsbrevlåda till Kunskapsteam 
astma/allergi/KOL

Akol.slso@sll.se

mailto:Akol.slso@sll.se


Länkar

• Janusinfo – inhalatorkarta
• Janusinfo – filmer adrenalinpennor
• Janusinfo – filmer om inhalationsteknik
• Pefmätning – medicininstruktioner
• APC, kunskapsteam astma/KOL
• APC- utbildningskalender
• Allergicentrum Stockholm
• AC Stockholm – film spirometriutförande
• GINA guidelines

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/lungochallergisjukdomar/lungochallergisjukdomar/valavspacervidforskrivningavsprayinhalator.5.3daa1b3d160c00a26d2ba4.html
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/adrenalinpennor.5.38399fa21768410c03ac70f5.html
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.20326f62163f95008f17fe76.html
https://www.medicininstruktioner.se/mi/pef/
https://www.cefam.se/fortbildning/kunskapsteam/luc-astma-kol
https://www.cefam.se/kalender
https://www.allergicentrumstockholm.se/
https://vimeo.com/507579031/c7ed8ead0c
https://ginasthma.org/reports/




… glöm inte utvärderingen.

https://link.webropol.com/s/natv2103




