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Utskrivning av patient med enteral nutrition
från specialistvård till eget boende med kommunal
hemsjukvård eller till särskilt boende
Kostnadsansvar och beställningsinformation för sondmat,
förbrukningsmaterial och tillbehör
Sondmat
Sondmat (mängd och typ) ordineras i samband med utskrivning. Beställnings- och
kostnadsansvar åligger kommunen och beställs av distriktsköterska i hemsjukvård eller på
särskilt boende. För patienter i eget boende med hemsjukvård beslutar respektive kommun om
patientens kostnad för sondmat.
Droppställning och stetoskop
Kommunens beställnings- och kostnadsansvar.
Förbrukningsmaterial
Kommunen har beställnings- och kostnadsansvar för till exempel rena kompresser,
omläggningsset, fixeringstejp, häfta/tape, tombehållare för vätska, handskar, mjukgörande
kräm/salva och sårkantsskydd.
För övrigt förbrukningsmaterial ligger kostnadsansvaret på den enhet inom specialistvård eller
primärvård som har medicinskt ansvar för den sjukdom som orsakat nutritionsproblemet. Det
ska framgå i vårdplaneringsprocessen var det medicinska ansvaret och därmed
kostnadsansvaret finns. Kommunen har beställningsansvar och materialet beställs av
kommunens distriktsköterska/sjuksköterska via KVG-katalogen (förbruknings- och
sjukvårdsprodukter som kommunala vårdgivare kan beställa efter ordination av läkare), se
Vårdgivare Skåne > Patientadministration > Beställ produkter och tjänster >
Kommunportalen (KVG). Kostnaden faktureras medicinskt ansvarig enhet (enligt ovan).
Exempel på förbrukningsmaterial:
 Aggregat, sprutor, mellankopplingar och adaptrar
 Tombehållare
 Ryggsäck och tillhörande insats (kan ersätta droppställning)
 Gastrostomituber, gastrostomiportar, matningsslangar och kateterproppar
Förbrukningsmaterial som inte tillhandahålls av Region Skånes förrådsleverantör förskrivs på
hjälpmedelskort och hämtas ut på apotek.
Enteral nutritionspump
Förskrivs i enlighet med Region Skånes Hjälpmedelsanvisningar, se Vårdgivare Skåne >
Patientadministration > Beställ produkter och tjänster > Hjälpmedelsanvisningar >
Speciallivsmedel och hjälpmedel för enteral nutrition.
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Utskrivning
Vid utskrivning ska förbrukningsmaterial och sondnäring som täcker behovet fram till
kommunens nästa leveranstillfälle skickas med patienten. Det är viktigt att signalera om
behov av förbrukningsmaterial och sondmat så tidigt som möjligt i vårdplaneringsprocessen
samt klargöra vem som ansvarar för att förskriva pump.
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