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LTMV – hva innebærer det?

• LTMV er et teknisk avansert 
behandlingstilbud gitt utenfor sykehus for 
utvalgte pasienter med sykdom som gir 
pustesvikt - hypoventilasjon. 

• En ventilator er et mekanisk hjelpemiddel 
som helt eller delvis kan kompensere for 
sviktende ventilasjon, og bidrar til at den 
opprettholdes på et tilfredsstillende nivå 
med normalisering av blodgassene. 

• Tilkopling til ventilator kan skje via maske, 
munnstykke eller trakeostomikanyle.

• Pasienten er varig avhengig av mekanisk 
ventilasjon hele eller deler (nattlig) av 
døgnet.

• Pasientgruppen er heterogen med hensyn til 
diagnose, alder, prognose og hjelpebehov.



Nasjonalt register for LTMV - bakgrunn

• Nasjonalt register for LTMV ble opprettet i 2002 og er 
underlagt Helse Vest. 

• Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og eier av 
registeret.

• Sykehus i alle landets helseforetak som tilpasser LTMV til barn 
og voksne rapporterer til registeret.



Hovedgrupper

• Arvelige nevromuskulære
sykdommer 

• Ervervede nevromuskulære
sykdommer

• Brystvegglidelser (skoliose)

• Svikt i sentral 
respirasjonsregulering

• Adipositas
hypoventilasjonssyndrom

• Lungesykdommer



Hypoventilasjon (Underventilering)

Hypoventilasjon Dag:

• Arteriell pCO2 > 6.0

Hypoventilasjon Natt:

• Nattlig underventilering i henhold til AASM kriterier.



Oppfølging innen 1 år med blodgass kontroll

• Prosjektperiode 2020-2023 

• Støtte fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre (SKDE-Senter for klinisk dokumentasjon 
og evaluering).



Bakgrunn

• Blodgass er viktig i utredning av underventilering og 
oppfølging av behandlingsresultat. 

• Blodgass uten oksygen før oppstart brukes som indikator på at 
utredning og behandling er grundig og velfundert (Mål > 80%).

• Oppfølging av LTMV pasienter med blodgass kontroll er viktig 
med tanke på justering av behandling og vurdering av 
behandlingsresultat.



Hva viste analyser fra registeret?

• Blodgassmåling før oppstart siste 5 år - 89%
• Blodgassmåling innen 2 år - 37%



Andre spørsmål

• Resultat av blodgassanalysene dokumenteres også ofte i 
registeret i etterkant av pasientkonsultasjonen på bakgrunn 
av dokumentasjon i pasientens journal. 

• Mangelfull dokumentasjon på om blodgassanalysen er tatt med 
eller uten oksygen. 

• Usikkerhet om blodgassen er tatt under pasientens habituelle 
tilstand eller under en respiratorisk forverring.

• Ulike rutiner og utstyr.

• Potensiale for å øke antallet pasienter som får kontroll med 
en viktig resultatparameter som blodgass, og også å øke 
datakvaliteten av registreringen.



Mulighet for å se nærmere på flere områder

1. Oppfølgingskontroll for pasientene

2. Taking, tolking, analyse og opplæring mht. blodgass

3. Dokumentasjon i journal

4. Registrering i registeret - datakvalitet



Hovedmål

• Målet med forbedringsprosjektet er å bidra til at 
alle behandlingsenheter for voksne LTMV pasienter 
innhenter og dokumenterer blodgass ved start og 
oppfølgingskontroll. 



Delmål

• Avdekke ulikheter/likheter ved 
avdelingene/kompetanse/rutiner/utstyr/programvare som kan brukes i 
forbedringsarbeid lokalt i avdelingene.

• Bidra til bedring av rutiner for oppfølging.

• Bidra til opplæring mht. blodgass taking, tolking og dokumentering samt 
registrering i registeret.

• Alle avdelinger dokumenterer i pasientjournalsystem om blodgass er 
tatt med eller uten oksygen.

• Innen 2023 har > 70% av pasientene ved et års oppfølging fått registrert 
blodgass uten oksygen siste 5 år og > 80% for oppfølging siste år.

• Innen 2023 har > 90% av pasientene fått registrert blodgass uten 
oksygen ved start for siste 5 år og > 95% for siste år.



Samarbeid

• Regionale koordinatorer

• Brukerrepresentant

• Voksenavdelinger

• Prosjektledere: 
• Heidi Ø. Markussen, 

• Sølvi M. Flaten, 

• Cathrin V. Svidal



Tiltak



Kartlegging

• Kartlegge tilgang på utstyr og kompetanse for 
blodgassmåling (taking, analyse, dokumentasjon) 
ved alle enheter som behandler voksne pasienter

• Vurdere behov for tiltak og opplæring ved hjelp av 
spørreskjema og samtale



Utarbeide forslag

• Til organisering av utredning og oppfølging, samt 
registreringsarbeid ved blodgassanalyser for pasienter 
ved post og poliklinikk.



Bidra til å iverksette tiltak

• Ved blodgassanalyser dersom påvist behov

• Informasjon

• Opplæring mht. blodgassanalyse, oppfølgingskontroll og 
registrering av blodgass



Implementering

• Implementere ny struktur og organisering av 
gjennomføring, dokumentasjon og registrering av 
blodgassanalyser for pasienter i LTMV registeret i 
samarbeid med landets sykehus.



Oppfølging

• Av endring i sykehusavdelingene, med jevnlig 
tilbakemelding om registreringsgrad.

• Oppdatert kontrolldiagram sendes ut kvartalsvis. 



Resultatportalen

Gir tilgang til oppdatert informasjon om 
registreringsgrad av blodgass. Gir mulighet for å 
sammenligne registreringsgraden mellom 
helseforetakene. 

www.kvalitetsregistre.no → Nasjonalt register for 
langtids mekanisk ventilasjon →Resultater. 



Årlig rapport

• Til den enkelte enhet med informasjon om egen 
pasientgruppe og registreringsgrad av blodgass før 
start og ved ett års oppfølging.



Individuell tilbakemelding

• Halvårlig tilbakemelding om registreringsgrad og 
diskutere gjennomføring av prosjektet med 
registerets kontaktpersoner ved alle de aktuelle 
sykehusavdelingene.



Metode og arbeidsform

Prosjektet vil benytte «gjennombruddsmetoden»

• Kartlegge og iverksette tiltak for endring

• Spørreskjema, intervju, samtale, møter med diskusjon og 
individuelt og felles for avdelingene

• Møteform vil være avhengig av videre utvikling av Covid-19



Metode og arbeidsform

• Forberedelsesfase
• 15.04.2021 strukturdataundersøkelse 

• Alle sykehus som behandler disse pasientene

• Kartlegging av LTMV-behandling ved din avdeling

IS Kartlegging av LTMV-behandling ved din avdeling.msg


Metode og arbeidsform

▪ Prosjektfase

 utarbeide forslag til strukturering/organisering av 

utredning/oppfølging

 registreringsarbeid for pas. post/poliklinikk ut fra 

nøkkelfaktorer og i samarbeid med våre 

kontaktpersoner ved voksenavdelingene i landet

 3-4 læringsseminarer og 3-4 aktivitetsperioder

▪ Spredningsfase – blir tilgjengelig på web



Utvalg

• Målgruppen for prosjektet vil være alle 
voksenavdelinger i registeret i alle helseforetak

• 26 avdelinger

• Pasientgruppen vil inkludere alle voksne pasienter 
som er aktuelle for registrering i LTMV registeret

• Avgrenset til voksenavdelingene
• Barneavdelinger og voksenavdelinger skiller seg en del i 

struktur og rutiner og i praktisk måling av blodgass



Plan for oppfølging av deltakende 
avdelinger

• Spørreskjema med innhenting av oppdatert 
informasjon om behandlerstedene

• Informasjons og diskusjonsmøter

• Tilbakemelding på resultat underveis i prosjektet

• Oppfølging av praktiske vansker ved gjennomføring

• Samlinger kan avholdes digitalt via Skype ved behov



Ledelsesforankring

• Ledelsen ved Lungeavd. HUS 

• LTMV Registeret

• NKH

• Regionale Koordinatorar

• Kontaktpersoner som er tilknytta ved 
andre prosjekt



Helseføretak

• Sjukehus

Helse Nord RHF 2

Helse Midt-Norge RHF 4

Helse Vest RHF 4

Helse Sør-Øst RHF 16

Totalt 26

Sykehus voksen Blodgassprosjekt 200421.xlsx


Møteplan

• Skype møte

• X 2 i 2021






