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1 Förskrivare
Leg. Dietist, Leg. Sjuksköterska, Leg. Distriktsköterska

2 Kriterier
Patienter som inte har förmåga att täcka sitt energi- och näringsbehov via oralt intag ska kunna få 
näringstillförsel direkt till mage/tarm. För detta ändamål förskrivs sondmatningstillbehör. De är särskilt 
konstruerade för att användas vid nutritionsbehandling. 

Till sondmatningstillbehör räknas: 
 nasogastriska sonder 
 gastrostomiknappar med kopplingsslangar 
 gastrostomikatetrar 
 sprutor för enteral nutrition 
 aggregat/gravitationsaggregat för sondmatning 
 nutritionspump 
 ryggsäck för nutritionspump 
 bordsstativ till nutritionspump

3 Anvisning
För enskilda med behov av enteral nutrition förskrivs nutritionspump och tillbehör. Nutritionspump, bordsstativ 
och ryggsäck förskrivs i WebSesam. Övriga tillbehör förskrivs i beställningssystemet Sesam LMN. 
Förskrivningen ska dokumenteras i den enskildes journal.
Förskrivningen i LMN får maximalt gälla ett år med uttag som täcker 1-3 månaders förbrukning.

I samband med samordnad planering vid utskrivning från slutenvården måste fortsatt förskrivning och leverans 
av nutritionstillbehör säkerställas.
En egenvårdsbedömning ska vara gjord innan förskrivning där förskrivaren tar ställning till den enskildes 
möjlighet till ökad självständighetsgrad genom utbildningsinsats.
All förskrivning, egenvårdsbedömning samt planerad uppföljning ska dokumenteras i patientjournalen.
Avrop på förskrivning görs sedan av den enskilde eller annan avtalad person genom att kontakta kundtjänst på 
hjälpmedels- och förrådsenheten.

Tillbehör kan hämtas på angivet utlämningsställe ex Hälsocentral eller hos Hjälpmedels- och förrådsenheten.

4 Uppföljning/utvärdering
Följer förskrivningsprocessen och nutritionsprocessen.

Sjuksköterska/Distriktsköterska ansvarar för skötsel samt drift av nutritionspump efter utskrivning från 
slutenvården.

Många patienter behöver nutritionsbehandling under lång tid och byter vårdgivare under pågående behandling. 
Mot denna bakgrund är det viktigt att den vårdgivare som överlämnar vårdansvaret informerar om personens 
eventuella ät- och nutritionsproblem samt pågående och planerad nutritionsbehandling samt uppföljning. Detta 
skall även vara dokumenterat i patientens journal.
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5 Service och underhåll
Förebyggande service görs på nutritionspump enligt tillverkarens anvisningar.

6 Dubbelutrustning
Medges ej.

7 Kostnadsansvar
Förskrivande enhet.
Nutritionspump samt bordsstativ är hyresprodukter som individmärks. Övriga tillbehör är engångsprodukter.


