Duodopa® (levodopa/karbidopa) – Duodopa Support & Flödesschema

2. Duodopa Support
Duodopa Support är en del av Duodopas Risk
minimiseringsplan och syftar till att höja kompeten
sen hos vårdgivare och patient, samt öka patientsäkerheten för de parkinsonpatienter som erbjuds
Duodopabehandling.
Duodopa Support följer patienten genom hela
Duodopabehandlingen, men graden av support
varierar utifrån varje kliniks önskemål. I det totala
erbjudandet kring Duodopa ingår även pumpar,
sonder, bärmaterial och informationsmaterial
till vård och patient. Supporten utvärderas regelbundet med en enkät ställd till behandlade
patienter.

Patientselektion

Förberedelse

Testperiod

För Duodopa Support har AbbVie ingått ett sam
arbetsavtal med ett fristående vårdbolag. Legitimerade sjuksköterskor utför Duodopa Support
över hela landet och rapporterar sina aktiviteter
i ett elektroniskt journalsystem. Utförande och
tillgång till Duodopasupport regleras i ett avtal
mellan klinik, AbbVie och vårdbolag.
Duodopabehandlingen uppdelas i olika faser.
Patientselektionen handhas enbart av behandlande läkare. I övriga faser finns det möjlighet till
Duodopa support. Duodopasköterskan supporterar klinik och patient utifrån varje kliniks behov.
Material tillhandahålls till alla patienter.

PEG/J

Uppföljning

Eftervård

Duodopa Support

Förberedelse

PEG/J

• Utbildning av vårdpersonal på behandlande
klinik, gastro- och röntgenenheter.

Permanent Duodopabehandling kräver kirurgisk
placering av en PEG/J.

• Utbildning av patient och anhörig i Duodopasystemet och processen

• S
 töd och utbildning före, under och efter
operationen

• Diskussion med behandlande läkare om t ex
titreringsform, doser, nedtrappning/utsättning
av andra läkemedel, logistik, journalanteckningar mm.
Testperiod
Duodopa utprovas individuellt, ofta via en naso
intestinal sond. Utprovningen tar normalt 3-5
dagar och sker via dagvård/telemedicin eller på
vårdavdelning.
• Kontinuerlig utbildning av patient, inklusive
skattning och titrering för att finna en
individuell optimering av morgondos,
kontinuerlig dos och extrados
• Stöd och utbildning av patient och anhörig

• D
 ostitrering kan ske även vid PEG/J istället för
nasointestinal sond
Uppföljning & eftervård
Postoperativ uppföljning görs rutinmässigt enligt
schema, se rutinmässig uppföljning. Pump och
sonder bör inspekteras var 6:e månad. Eftervård
och teknisk support med material finns tillgänglig
vid behov. Medicinska frågor hänvisas till ansvarig
klinik. Många ärenden löses via supporttelefonen,
men vid behov erbjuds praktisk support. Med
fördel sker rutinmässig uppföljning via Dudopadag
där kliniken erbjuds att tillsammans med
Duodopasköterska möta flera patienter under
samma dag. Mer information och kallelsebrev
finns på www.duodopa.se

Kontakt med Duodopa support
Tel 020-50 60 50 eller info@duodopa.se. Supporttelefonen är öppen varje vardag kl 9-17.
Övriga tider kan meddelanden lämnas på telefonsvararen.
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Duodopa® (levodopa/karbidopa) – Duodopa Support & Flödesschema

Flödesschema vid Duodopabehandling
Testbehandling

Permanent behandling

Skriv remiss för sondnedläggning
+ ev för PEG/J samtidigt

Skriv remiss till gastro/kirurg
(om den inte redan är skickad)

Skicka kallelse till patient

Beställ PEG/J set från Duodopa support

Skriv recept på Duodopa

Skicka kallelse patient

Beställ pump och sond från
Duodopa Support

Operation

(nasointestinal sond)

Sondnedläggning

Räkna doser och programmera pump

Koppla på pump och fyll sond,
ge ordinerad dos

Titrering och utbildning

(PEG och intestinalsond)

Kontrollera sondens läge

Koppla på pump och fyll sond,
ge ordinerad dos
OBS! Morgondosen måste höjas med 3 ml
då sonden spolas varje kväll

Utbildning i stomaskötsel

Planera hemgång

Behandling via PEG/J
Uppföljning och eftervård

Avdelning
Gastroenterolog/kirurg
Röntgen
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Uppföljning görs rutinmässigt och planerat,
förslagsvis enligt schema under flik 10. Pump
och sonder måste inspekteras åtminstone var
6:e månad.
Eftervård (t ex t ex dosjustering och kopplingsbyte) sker enbart vid behov, förslagsvis på en
Duodopadag. För vidare information kontakta
Duodopa Support.

