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Förskrivning
Nutritionspump (enteral nutrition) skall ordineras av läkare. Beställning av pump och
administreras av sköterska och näringsprodukter av dietist.
Beställning
Beställning av nutritionspump till patienter som skall använda den i hemmet eller på
särskilda boenden sker från Hjälpmedelscentralen via IT-stöd webSesam alternativt på
särskild blankett eller via vår kundservice 036 – 32 41 00.
Beställning av nutritionspump till patienter som skall använda den på vårdavdelning
sker från de Medicintekniska avdelningarna på resp sjukhus på samma sätt som tidigare.
Beställning av sondnäring och aggregat sker på samma sätt som tidigare.
Observera att de nutritionspumpar som skall användas på vårdavdelning,
mottagning eller motsvarande inom sjukhusen måste hanteras på samma sätt som
övrig medicinteknisk utrustning/inventarier och får inte följa med patient hem.
Om patient har behov av nutritionspump i hemmet skall denna förskrivas och
beställas från HMC.
Utlämning av nutritionspump till patient
Det är viktigt att patienten får en ordentlig genomgång av pumpen och övriga
instruktioner i samband med utlämnandet. Pumpen skall därför lämnas ut av sköterska
på sjukhus eller distriktssköterska som har god kännedom om patientens förhållanden
och den aktuella nutritionspumpen.
Leverans av nutritionspump
Nutritionspump levereras i märkt förpackning . Leverans sker med turbil till
godsmottagningen på alla vårdcentraler och till de tre sjukhusen två gånger per vecka
enligt fastställt schema. Återlämning kan också ske med turbil t ex vid fel eller om
behovet har upphört.
Utbyte av gamla pumpar
Så snart som möjligt skall de äldre nutritionspumparna Compat Standardpump och
Compat Mobile bärbar pump bytas ut till Compat Go Pump. De gamla pumparna skall
återsändas till Hjälpmedelscentralen. Observera att även laddare och ryggsäckar till
gamla pumpar skall återlämnas. Bordsstativet passar till den nya och behöver därför inte
bytas ut. Var också observant på att det är olika typ av aggregat som passar till de äldre
och den nyare pumpen. Det är därför lämpligt att slutanvända äldre aggregat före bytet.
Om utbyte till ny pump redan skett skall detta anmälas till HMC för registrering i
efterhand.

Kostnad för nutritionspump
En månadskostnad för nutritionspump kommer att debiteras dietistmottagningarna inom
landstinget och respektive boende för kommun. Avgift utgår också för eventuellt övriga
tillbehör, se beställningsblankett och vår hemsida.
Registrering av förskrivare och beställare i IT-stödet
Den personal som i sitt arbetet har behov av att förskriva eller beställa nutritionspump
måste registreras i IT-stödet SESAM. Fyll i erforderliga uppgifter på blankett och sänd
in den tillsammans med den första beställningen av pump.
Felanmälan och service
Om fel uppkommer på en nutritionspump skall felanmälan ske till hjälpmedelscentralens kundservice. Pumpen skall sändas till HMC väl märkt, utbytespump skickas
till beställande mottagning eller annan adress efter överenskommelse. Det går också bra
att byta pump vid besök på HMC.
Lager och förråd av nutritionspumpar
HMC kommer att lagerhålla nutritionspumpar för omgående leverans med turbil två
gånger per vecka eller efter överenskommelse. Eventuellt kan viss lagerhållning finnas
på vissa kliniker för direkt utlämning. Var vänlig kontakta Susanne Yngvesson på HMC
för överenskommelse.
Information
Ytterligare information om hantering av nutritionspumpar lämnas av
Hjälpmedelscentralens kundservice
hjalpmedelscentralen@lj.se
036- 32 41 00
Susanne Yngvesson, produktansvarig
susanne.yngvesson-stridh@lj.se
036- 32 41 05
Henrik Olin, IT-utvecklare
henrik.olin@lj.se
036- 32 41 03

