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Pump för enteral nutrition – lager 
Ansök om buffertlager 
Öppen- och slutenvårdsenheter på sjukhus som har ett kontinuerligt behov av pumpar för 
enteral nutrition kan få ett eget lager av pumpar. Gäller inte hälsovalsenheter och 
kommuner. Enheter som har behov av lager anmäler detta via särskild blankett till 
Hjälpmedel Skåne, 
"Pump för enteral nutrition - ansökan om buffertlager". 
Varje enhet behöver utse en kontaktperson för denna lagerhantering. Enheten behöver ange 
hur stort lager som behövs för att täcka in slutenvårdsbehovet och övrigt behov inom 
mottagningar. 

Ansvar för pump 
Enheten ansvarar för dessa pumpar till dess att de förskrivs till patient.  
Ansvaret innebär att skapa en förskrivning i Sesam LMN när pump förskrivs och lämnas till 
patient (spårbarhet för medicintekniska produkter), skicka pumpar till förebyggande 
underhåll och att det finns rutiner för att hantera pumparna på enheten. Enheten har 
ekonomiskt ansvar för pumpar från buffertlagret som kommer bort. 

Samma pump följer patienten i hela vårdkedjan och ansvaret för den följer det medicinska 
vårdansvaret. Om till exempel vårdansvaret gällande enteral nutrition övergår till 
hälsovalsenhet då övergår även ansvaret för pumpen dit.  
Pumpen är då redan registrerad på patienten så någon ytterligare registrering i Sesam LMN 
behöver inte göras när vårdansvaret flyttas. 

Automatisk lagerpåfyllnad 
När en pump från enhetens lager förskrivs till patient eller skickas in för förebyggande 
underhåll sker en automatisk lagerpåfyllnad till enhetens lager. Hjälpmedel Skåne kommer 
då att skicka en ny pump till enhetens lager. På så sätt riskerar lagret av pumpar aldrig att ta 
slut på enheten. 
Den automatiska lagerpåfyllnaden genomförs varje arbetsdag (inte lördagar, söndagar eller 
helgdagar). 
Om en enhet behöver utöka sitt lager till exempel på grund av utökat antal vårdplatser eller 
större omsättning till patienter i egenvård ska enheten kontakta Hjälpmedel Skånes 
kundservice för Sesam LMN. Ange namn och rsid, antal pumpar samt vilken enhet det 
gäller. 

Lån mellan enheter 
I undantagsfall kan enheter som har eget lager låna pumpar av varandra. Enheten måste då 
alltid kontakta Hjälpmedel Skånes kundservice för Sesam LMN, så att en lagerflytt i 
systemet kan göras till mottagande enhet. På så sätt flyttas ansvaret över till mottagande 
enhet. 

Pump till inneliggande patient 
Pumpar som aldrig lämnar enheten utan bara används så länge patienten är inneliggande 
på sjukhus, ska inte förskrivas i Sesam LMN. Enheten ansvarar själv för rengöring med 
mera av dessa pumpar. 

Kontaktuppgifter: 
Kundservice Sesam LMN hjalpmedelkundtjanst@skane.se 
Telefon 044 - 19 46 30 
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