
 

Bilaga till Regional medicinsk riktlinje för enteral nutrition till vuxna. 2022 

Utskrivning av patient med enteral nutrition  
från specialistvård till eget boende  

utan kommunal hemsjukvård (egenvård)  

Kostnadsansvar och beställningsinformation för sondmat, 
förbrukningsmaterial och tillbehör 

Sondmat 
Sondmat (mängd och typ) ordineras i samband med utskrivning och förskrivs av dietist i 
enlighet med Region Skånes anvisningar; Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition. 
Patienten faktureras en regionalt fastställd patientavgift.  

Förbrukningsmaterial, droppställning/ryggsäck, stetoskop 
Beställnings- och kostnadsansvar åligger den enhet som har medicinskt ansvar för den 
sjukdom som orsakat nutritionsproblemet, vilket ska framgå i vårdplaneringsprocessen. Om 
patientansvaret finns i specialistvården kan patientens vårdcentral tillfrågas att beställa 
tillbehören och debitera ordinatörens/behandlande läkares enhet. 
Förbrukningsmaterial och stetoskop beställs från Region Skånes förrådsleverantör via 
Raindance Marknadsplats. 
Exempel på förbrukningsmaterial: 

• Aggregat, sprutor, mellankopplingar och adaptrar 
• Tom engångsbehållare för vätska 
• Ryggsäck och tillhörande insats (kan ersätta droppställning) 
• Gastrostomituber, gastrostomiportar och matningsslangar 
• Fixeringstejp, plastfilm, kompresser mm 

Enteral nutritionspump 
Vid behov av reglerad tillförselhastighet ska enteral nutritionspump följa med patienten och 
förskrivas enligt anvisning i manual; Instruktioner och manualer till Sesam - Vårdgivare 
Skåne (skane.se). Patienten ska få muntlig och skriftlig information om ansvar för förskriven 
pump; Information om patientens ansvar för förskrivna hjälpmedel (skane.se). 

Utskrivning och uppföljning 
Vid utskrivning ska pump, förbrukningsmaterial och sondnäring som täcker behovet fram till 
leverans skickas med patienten hem. Säkerställ att sondmat förskrivits samt tillbehör beställts.  
Utskrivande enhet ska säkerställa att upplärning av patienten skett  
Medicinskt-, omvårdnads- och nutritionsansvar efter utskrivning ska klargöras, dokumenteras 
och delges patienten. Remisser ska skrivas om ansvaret övertas av annan vårdenhet.  

Kostnadsansvar för sondnäring och förbrukningsmaterial baseras på överenskommelse mellan 
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne; Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar - 
Regler och riktlinjer 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/#106570
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/sesamlmn/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/sesamlmn/
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar/till-patienten/patientens-ansvar---specifikt-hjalpmedel/information-gallande-patientens-ansvar-for-forskrivna-hjalpmedel-lmn.pdf
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/kommunportalen/
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