
 

Cystisk fibrose forum for sykepleiere – revidert 26.10.12 Side 1 av 2 

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika ved cystisk fibrose 

Sjekkliste 
 
Pasientens navn: 

Fødselsdato: 

Behandlingsstart/varighet:  

/ 

Pasientansvarlig lege:  
 

Pasientansvarlig sykepleier: 
 

Dato: Sign: 

Planlegging av intravenøs behandling med antibiotika 

Ekspektorat med dyrkning og resistensbestemmelse   

Virkning/bivirkning av forrige behandling   

Smittevern/isolasjon/hygiene   

Vurdering av helsetilstand & behov for intensivert behandling   

Egnethet - hjemmesituasjonen, nærhet til helsepersonell, behandlingskjede   

Planlegging av hjemmebehandling med intravenøs antibiotika 

Opplæring (ny pasient/nytt utstyr) & reopplæring   

Skriftlig informasjonsmateriale til pasient/pårørende   

Venøs tilgang   

Medisinsk forbruksmateriell - behov   

Søknad og vedtak på utstyr/ekstrautstyr - kopi til journal & apotek.  

Leveres fra Behandlingshjelpemidler eller apotek. 

  

Forordning av legemidler evt tilleggsbehandling (før, under, etter)   

HELFO søknad medikamenter – kun første gang for hvert medikament   

Kapasitet på apotek – bestilling & levering - leveringsadresse   

Tilrettelegging behandling/skole/praksis/arbeidssituasjon/hjem   

Ved oppstart 

Opplæring - reopplæring – skriftlig informasjonsmateriale - kontaktperson, telefonnr   

Hygiene/smittevern   

Blodprøver, spirometri inkl høyde & vekt, temperatur    

Venøs tilgang – 1.infusjon gis i sykehus   

Medisinsk forbruksmateriell – kontroll ift behov/leveranse - leveringsadresse   

Bivirkninger - informasjon – anafylaktisk beredskap i hjemmet   

Medikamentskjema til pasienten (kopi av CF-rekvisisjon)   

Avslutning av behandling – sluttdato, prøver, undersøkelser   

Sykemelding/pleiepenger   

Under behandling 

Tobramycinspeil – når, frekvens, svar, doseendring   

Rapportering & dokumentering av bivirkninger/ komplikasjoner   

Oppfølging underveis – telefonkontakt til/fra pasient   

Avslutning av behandling   

Avtale kontroll/neste iv.behandling/skylling veneport   

Etter gjennomført hjemmebehandling 

Evaluering av iv.behandling – bivirkninger/komplikasjoner   

Etterbehandling per os eller inhalasjonsantibiotika   

Ekspektorat/spirometri etter antibiotikabehandling, når?   
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Huskeliste for sjekklisten 

 

Informasjon og opplæring om hjemmebehandling med intravenøs antibiotika 

Hjemmesituasjonen  Det anbefales at man ikke er alene under infusjonen 

1.gangs opplæring - innhold  Praktisk og teoretisk opplæring – for god kunnskap, ferdigheter og 

trygghet! 

 Tilstrebe steril prosedyre & aseptisk teknikk 

 Se veileder fra Norsk senter for cystisk fibrose 

Venetilgang  Venekateter 

o Må skylles med NaCl før, mellom ulike medikamenter og 

etter infusjoner 

o Skiftes ved behov  

 Veneport 

o La kanylen stå igjennom hele behandlingsperioden hvis 

mulig 

o Skylle med 20+(20+)20 ml for voksne og 10+(10+)10 ml 

NaCl 9mg/ml for barn (<10 år?) 

o Heparin etter sykehusets prosedyre 

 Butterfly 

o Engangs – ny kanyle ved hver infusjon 

o Pasienten stikker selv 

Sterilt utstyr  Steril prosedyre 

o Desinfeksjonssprit for hender og overflater 

o Sterile hansker 

 Prefylte sterile sprøyter  

o Til skylling før, mellom og etter infusjoner 

 Nålefrie propper 

o Tørkes med desinfeksjonssprit før infusjon  

o Beskyttes/pakkes inn med sterile kompresser mellom 

infusjonene 

o Skiftes x 1 pr uke 

Tobramycinkonsentrasjon  Blodprøven tas kapillært  

 Venøst frarådes - risiko for feilverdier ved tapping direkte fra 
veneport eller venekateter – antibiotika kan ” feste”  seg  på 
kateterveggen) 

Observasjon og stell av innstikkstedet   

  

Skriftlig informasjon om hele 

behandlingsforløpet 

  

  

Samarbeid og ansvarsfordeling 

Telefon sykehusavdeling 

(dag/kveld/natt) 

  

  

  

Apotek – bestilling & levering   

  

Ansvar for behandling NSCF/lokalt   

 

Hjemmesykepleien/legesenter   
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