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enteral og parenteral ernæring
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INNHOLD

Dette er en veileder for helsepersonell som er involvert i utskrivning av pasienter 
med ernæringsbehandling fra sykehus til institusjon/hjemmet. Veilederen med 
sjekklister er et forslag til hvordan arbeidsoppgaver kan løses og fordeles mellom 
ulike aktører og gir eksempler på nødvendig utstyr. Vi oppfordrer til å sende denne 
brosjyren med pasienter som skrives ut fra sykehuset med ernæringsbehandling.

Fresenius Kabi ønsker å bidra til god ernæringsbehandling i overgangen mellom 
sykehus og primærhelsetjeneste – kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!
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SJEKKLISTE VED UTSKRIVNING 
MED ENTERAL ERNÆRING

E N T E R A L  E R N Æ R I N G

SYKEHUSLEGENS OPPGAVER

❏ Forskrive næringsdrikk og/eller sondeløsning på blå resept*
❏ Fyll ut HELFO-søknad: Søknadsskjema for dekning av 

utgifter til næringsmidler*
❏ Individuell ernæringsplan skal sendes med til neste  

omsorgsnivå2

❏ Signere rekvisisjon på behandlingshjelpemidler og 
forbruksmateriell fra BHM. Kopi bør følge pasienten

FASTLEGENS/TILSYNSLEGENS OPPGAVER

❏ Månedlig evaluere pasientens ernæringsbehandling2,7:
 - ta pasientens vekt
 - vurder om ernæringsmålet er nådd
 - videreføre, korrigere eller seponere ernæringsplanen

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOGS/ 
SYKEPLEIERS OPPGAVER

❏ Individuell ernæringsplan skal sendes med til neste omsorgsnivå2 
❏ Sende rekvisisjon på behandlingshjelpemidler og forbruks- 

materiell til BHM
❏ Sikre at pasient/pårørende/hjemmesykepleie/institusjon får 

nødvendig opplæring i administrering av sondemat
❏ Avklare at pasienten har tilgang på egnet næringsprodukt  

fra første dag etter utskrivning fra sykehus 

SYKEPLEIER/PÅRØRENDE/PASIENT SINE OPPGAVER 

❏ Bestille behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell fra BHM
❏ Bestille næringsmidler fra apotek/bandasjist*. Pasienten 

kan fritt velge næringprodukter fra HELFOs produkt- og 
prisliste. For pasienter på institusjon bestilles nærings-
midler fra kommunens avtaleleverandør.

* Gjelder pasienter som skrives ut til hjemmet og pasienter som 
skal hjem via korttidsopphold på institusjon.

BHM = Behandlingshjelpemidler

Ved utskrivning av pasienter fra institusjon til hjemmet er det primær
helsetjenesten som må sørge for utstyr og forbruksmateriell3.
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Sondeløsninger, næringsdrikker, kremer og næringspulver som står oppført  
i HELFOs produkt- og prisliste kan dekkes på blå resept6. Disse defineres som 
Næringsmidler til spesielle medisinske formål. Næringsmidler kan forskrives  
på blå resept til hjemmeboende pasienter når sykdommen har gått inn i en 
langvarig fase. Blåresepten må følges av en individuell søknad til HELFO; 
Søknadsskjema for dekning av utgifter til næringsmidler (unntak pkt. 3 
Fenylketonuri).

Skjemaet finnes på www.helfo.no/skjema.

BLÅRESEPTFORSKRIFTEN § 6
Stønad til «Næringsmidler til spesielle medisinske formål» gis på følgende 
indikasjoner:

1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av 

vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av 

viktige næringsstoffer. Stoffskiftesykdommer (metabolsk syndrom). Behandlings- 

refraktær epilepsi (ketogen diett)

2. Laktoseintoleranse, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi hos barn under 10 år

3. Fenylketonuri (Føllings sykdom)

4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så  

sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd

Ved søknad om dekning av utgifter må behandlingen være iverksatt av relevant 
spesialist eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Fastlegen/tilsynslegen kan 
iverksette behandlingen etter telefon til spesialisten. Dette må være dokumentert 
i behandlende leges journal og søknadsskjema. Ved søknad om stønad til 
næringsmidler ved kreft/immunsvikt stilles det ikke krav om at legen skal 
ha relevant spesialistgodkjenning1.

REFUSJONSREGLER FOR  
ENTERAL ERNÆRING

• Næringsmidler kan utleveres fra apotek eller bandasjist
• I perioden søknaden er til behandling hos HELFO, vil pasienten selv måtte 

betale for næringsmidlene, men kan i ettertid få kostnaden refundert av 
HELFO mot fremvisning av kvittering1

• Sykehusapotek kan levere ut sondeernæring på blå resept for inntil en 
måneds forbruk i den perioden søknaden er til behandling hos HELFO5

Skjemaet sendes til:

HELFO 

Postboks 2415

3104 TØNSBERG

HELFO 05-14.10 Bokmål Endret 11.2014

Søknad om dekning av 

utgifter til 

næringsmiddel
Utfylling av dette skjemaet honoreres av 

folketrygden med taksten H1.

Ved behov for utfyllende opplysninger kan 

du ikke kreve ny takst. 

1. Opplysninger om pasienten

3. Generelle vilkår (må være oppfylt)

4. Næringsmiddel søknaden gjelder

 Fornavn, etternavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Postadresse

Postnummer, sted

Diagnose

Diagnosekode og benyttet kodeverk ICPC-2/

ICD-10

Navn på næringsmiddel:

Angi pasientens næringsbehov (sonde, fullernæring, protein, mengde pr. dag osv.):

Sykdommen er gått inn i en langvarig fase, og behovet for næringsmidlet er langvarig.

Behandlingen med næringsmidlet skjer utenfor sykehus/poliklinikk/institusjon.

5.Navn på legen som har startet behandlingen med næringsmidlet

Fornavn, etternavn
Spesialitet/sykehusavdeling Dato for konsultasjon

2. Opplysninger om søkende lege

Fornavn, etternavn
Spesialitet/sykehusavde

ling HPR-nummer

Postadresse (arbeidssted)

Telefonnummer

Pasienten kan bruke næringsmiddel som står i HELFOs produkt- og prisliste.  

Pasienten kan ikke bruke næringsmiddel som står i HELFOs produkt- og prisliste. Gi 

begrunnelse i punkt 7.  

. 

6. Begrunnelse for behovet for næringsmiddel

7. Begrunnelse når næringsmiddel ikke er oppført i HELFOs produkt- 

og prisliste

Viktig informasjon

• Legen må skrive blå resept for at pasienten skal få dekning etter et innvilget vedtak. 

HELFO dekker ikke  utgifter til næringsmidler kjøpt uten resept.

Pasienten har samtykket til at kopi av vedtak kan sendes til undertegnede lege

8. Erklæring og underskrift

Sted og dato
Legens underskrift og stempel

Følgende produkt(-er) i produkt- og prislisten er forsøkt:

Begrunnelse for at produkt(-er) i produkt- og prislisten ikke lenger/ikke kan benyttes:

Punkt 1 
Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør, og 

som hindrer tilførsel av vanlig mat

Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm og hindrer 

opptak av viktige næringsmidler

Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom)

Behandlingsrefraktær epilepsi (epilepsi hvor behandling med 

antiepileptika ikke gir tilfredsstillende effekt)

Punkt 2
Laktose- eller melkeproteinintoleranse hos barn under 10 år 

Melkeproteinallergi hos barn under 10 år

Punkt 3
Fenylketonuri (Føllings sykdom) 

Bare nødvendig å søke hvis næringsmidlet ikke står i HELFOs 

produkt- og prisliste 

Punkt 4 
Kreft/immunsvikt som medfører så sterk svekkelse at 

næringstilskudd er nødvendig

Annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at nærings-

tilskudd er nødvendig

HELFO 05-14.10 Bokmål Endret 11.2014

www.helfo.no

Utfyllende medisinske opplysninger om hvorfor næringsmidler er nødvendig:

•
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√ BHM ved helse foretaket låner ut behandlingshjelpemidler og leverer ut  
 forbruksmateriell3

√ BHM vil være behjelpelig med råd om hvilke produkter det er  
 nødvendig å bestille, se også eksempel på utstyrsliste på side 9

√ Produktene må rekvireres på eget  
 skjema som leveres til den lokale  
 behandlingshjelpemiddel  enheten:  
 www.behandlingshjelpemidler.no

√ Utstyr som er utlevert fra BHM   
 følger pasienten, og skal leveres  
 tilbake til BHM dersom behovet  
 opphører3

UTSTYR FOR SONDEERNÆRING

Helse Sør-Øst RHFHelse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF 

Utlån av behandlingshjelpemidlerUtlevering av forbruksmateriellSKJEMAET SENDES I SIN HELHET TIL HELSEFORETAKET 

Mer informasjon: www.behandlingshjelpemidler.no

PASIENT OG LEVERINGSADRESSEEtternavn, fornavn: 
     

Bostedskommune: 
      

Fødselsnr. (11 siffer):      

Adresse: 
     

Telefon hjemme: 
     

Telefon jobb: 
     

Mobiltelefon: 
     

Postnr. og poststed:
           Leveringsadresse dersom annen enn bostedsadresse:     DIAGNOSE, BEGRUNNELSE TILTAK, PRAKTISKE PROBLEMER OG FORSLAG TIL LØSNING. RELEVANT INFORMASJON OM ANNET UTSTYR

(Bruk evt. eget ark.)
ICD-10 diagnosekode som begrunner behov for utlån av utstyr (skal fylles ut) 
Hoveddiagnose-kode (ICD-10):       Inntil 2 bi-diagnose-koder (ICD-10):       

      

Øvrig begrunnelse:       

Tiltakets varighet:
Varig 

Tidsavgrenset

UTSTYRSBESKRIVELSE (Liste over aktuelt forbruksmateriell dokumenteres på eget ark. Se: www.behandlingshjelpemidler.no)

     

Innstillinger, type, størrelser, mål, dosering O2 i l/min, varighet mv.
For helseforetaket Utstyrsregnr. etc.:

     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

     
     

OPPLÆRINGS- /OPPFØLGINGS-ANSVARLIG (Se retningslinjer:  www.behandlingshjelpemidler.no)
 Pasienten har fått opplæring i bruk av utstyret  Opplæring er avtalt med:      

Kommentar:
     

Opplærings/ oppfølgingsansvarlig person      Navn på institusjon/ avdeling/legesenter       
Telefonnr.: 
      

ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT AV/ PÅ VEGNE AV  PASIENTEN
 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyret. Videre 

oppfølging er kjent og avtalt.  Jeg er klar over at behandlingshjelpemiddelet er helseforetakets 
eiendom, og at det skal tas vare på. Når jeg ikke lenger har bruk 
for det, skal det leveres tilbake til helseforetaket etter avtale. 

 Utstyr kan ikke selges, gis bort, lånes ut, leies ut, byttes, pantsettes 
mv. Jeg plikter å sørge for at utlånt utstyr blir håndtert slik at 
unødvendig verditap unngås.  Jeg samtykker i at helseforetaket kan innhente nødvendige tilleggs-
opplysninger og at opplysninger knyttet til rekvirering og utlån av 
utstyr og utlevering av forbruksmateriell registreres i helseforetakets 
database. Sted og dato

     Underskrift
     UNDERSKRIFT SPESIALISTSpesialist: 

      

Telefonnr.: 
      

Adresse: 
     

Dato, underskrift og ID-nummer:     
Postnr. og poststed: 
     
FOR HELSEFORETAKETMottatt dato 
     Vurdering 

Tildeles  
Tildeles ikke      

Dato, underskrift og stempel 

Nasjonalt skjema rev  20130311 (Word 97-2003)

EKSEMPEL PÅ UTSTYRSLISTE
• Sonde
• Mellomstykker
• Adaptere
• Ernæringsspumpe
• Ernæringssett
• Enterale sprøyter
• Ryggsekk
• Bordstativ
• Bolusadapter
• Kompresser – usterile
• Vattpinner
• Plaster

BHM = Behandlingshjelpemidler
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ADMINISTRERING AV SONDEMAT
For en sikker og kontrollert administrering av sondeløsning anbefales bruk av 
enteral ernæringspumpe. Pumpeassistert tilførsel vil også kunne redusere 
komplikasjoner som diaré og oppblåsthet. Pumpen kan festes på infusjons stativ, 
bord eller i egen bæresekk slik at brukeren kan være mobil.

• Sondeløsningen kan tilføres som kontinuerlig infusjon eller som måltider
• Start forsiktig f.eks. 25 ml/t med gradvis opptrapping7

• Ved retensjon, kvalme og/eller oppkast reduseres tilførselshastigheten
• Tilførselshastigheten innstilles etter pasientens individuelle toleranse

Det er også mulig å tilføre sondeløsning uten bruk av pumpe, enten ved å henge 
opp posen og administrere via et gravitasjonssett eller bolusmating via enteral 
sprøyte.

OPPBEVARING OG HOLDBARHET
• Sondeløsninger og næringsdrikker skal oppbevares i romtemperatur  

mellom 15–25°C
• Holdbarheten er normalt 9–15 måneder fra produksjonsdato
• Drikkene bør serveres avkjølt. Oppbevaring i kjøleskap i inntil 1 måned  

er mulig for de fleste næringsdrikker
• Etter at pakningen er åpnet bør den benyttes innen 24 timer
• Ernæringssett er til engangsbruk og skal byttes innen 24 timer. 

Benytt ren teknikk ved håndtering

ENTERAL ERNÆRING I PRAKSIS
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SJEKKLISTE VED UTSKRIVNING MED  
PARENTERAL ERNÆRING

PA R E N T E R A L  E R N Æ R I N G

SYKEHUSLEGENS OPPGAVER

❏ Forskrive parenteral ernæring med tilsetninger på blå resept* 
❏ Søke om individuell refusjon på skjema: Søknad om 

individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler*
❏ Individuell ernæringsplan skal sendes med til neste  

omsorgsnivå2

❏ Signere rekvisisjon på behandlingshjelpemidler og 
forbruksmateriell fra BHM. Kopi bør følge pasienten.

❏ Ved PN ≥ 1 uke: Vurdere om pasienten har behov for SVK2

FASTLEGENS/TILSYNSLEGENS OPPGAVER

❏ Kontinuerlig vurdere pasientens ernæringsbehandling2,7:
 - mengden som er gitt
 - effekt av behandlingen
 - toleranse
 - vektendring
 - vitamin- og mineralstatus

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOGS/SYKEPLEIERS OPPGAVER

❏ Individuell ernæringsplan skal sendes med til neste omsorgsnivå2 
❏ Sende rekvisisjon på behandlingshjelpemidler og forbruks-

materiell til BHM
❏ Sikre at pasient/pårørende/hjemmesykepleie/institusjon  

får opplæring i administrering av PN
❏ Kontakt sykehusapoteket/apotek for leveranse og evt.  

tilberedning av PN

SYKEPLEIER/PÅRØRENDE/PASIENT SINE OPPGAVER

❏ Bestille forbruksmateriell fra BHM
❏ Kontakt apotek for å avklare leveranse og evt. tilberedning 

av PN

* Gjelder pasienter som skrives ut til hjemmet og pasienter som skal hjem 
via korttidsopphold på institusjon.

BHM = Behandlingshjelpemidler

PN = Parenteral ernæring, SVK = Sentralt venekateter
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• Parenteral ernæring ordineres vanligvis i form av en trekammerpose 
bestående av glukose, elektrolytter, aminosyrer og fett. Vitaminer og 
sporstoffer som skal tilsettes før bruk må også ordineres

• Parenteral ernæring er ikke forhåndsgodkjent for refusjon over 
 blå reseptordningen. Dersom vilkårene for refusjon over blåresept  - 
ordningen er oppfylt, skal blåresepten følges av en individuell søknad4:  
Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler

• Sykehusapotek kan levere ut parenteral ernæring på blå resept for inntil en 
måneds forbruk i den perioden søknaden er til behandling hos HELFO5

FORSKRIVNING AV 
PARENTERAL ERNÆRING

√ BHM ved helseforetaket låner ut behandlingshjelpemidler og leverer ut   
 forbruksmateriell3

√ BHM vil være behjelpelig med råd  
 om hvilke produkter det er nødvendig  
 å bestille, se også utstyrsliste på  
 side 16

√ Utstyr rekvireres på eget skjema  
 som leveres til den lokale  
 behandlings hjelpemiddelenheten:  
 www.behandlingshjelpemidler.no

√ Utstyr som er utlevert fra BHM,  
 følger pasienten og skal leveres  
 tilbake til BHM dersom behovet  
 opphører3

UTSTYR FOR PARENTERAL ERNÆRING

Helse Sør-Øst RHFHelse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF 

Utlån av behandlingshjelpemidlerUtlevering av forbruksmateriellSKJEMAET SENDES I SIN HELHET TIL HELSEFORETAKET 

Mer informasjon: www.behandlingshjelpemidler.no

PASIENT OG LEVERINGSADRESSEEtternavn, fornavn: 
     

Bostedskommune: 
      

Fødselsnr. (11 siffer):      

Adresse: 
     

Telefon hjemme: 
     

Telefon jobb: 
     

Mobiltelefon: 
     

Postnr. og poststed:
           Leveringsadresse dersom annen enn bostedsadresse:     DIAGNOSE, BEGRUNNELSE TILTAK, PRAKTISKE PROBLEMER OG FORSLAG TIL LØSNING. RELEVANT INFORMASJON OM ANNET UTSTYR

(Bruk evt. eget ark.)
ICD-10 diagnosekode som begrunner behov for utlån av utstyr (skal fylles ut) 
Hoveddiagnose-kode (ICD-10):       Inntil 2 bi-diagnose-koder (ICD-10):       

      

Øvrig begrunnelse:       

Tiltakets varighet:
Varig 

Tidsavgrenset

UTSTYRSBESKRIVELSE (Liste over aktuelt forbruksmateriell dokumenteres på eget ark. Se: www.behandlingshjelpemidler.no)

     

Innstillinger, type, størrelser, mål, dosering O2 i l/min, varighet mv.
For helseforetaket Utstyrsregnr. etc.:

     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

     
     

OPPLÆRINGS- /OPPFØLGINGS-ANSVARLIG (Se retningslinjer:  www.behandlingshjelpemidler.no)
 Pasienten har fått opplæring i bruk av utstyret  Opplæring er avtalt med:      

Kommentar:
     

Opplærings/ oppfølgingsansvarlig person      Navn på institusjon/ avdeling/legesenter       
Telefonnr.: 
      

ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT AV/ PÅ VEGNE AV  PASIENTEN
 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyret. Videre 

oppfølging er kjent og avtalt.  Jeg er klar over at behandlingshjelpemiddelet er helseforetakets 
eiendom, og at det skal tas vare på. Når jeg ikke lenger har bruk 
for det, skal det leveres tilbake til helseforetaket etter avtale. 

 Utstyr kan ikke selges, gis bort, lånes ut, leies ut, byttes, pantsettes 
mv. Jeg plikter å sørge for at utlånt utstyr blir håndtert slik at 
unødvendig verditap unngås.  Jeg samtykker i at helseforetaket kan innhente nødvendige tilleggs-
opplysninger og at opplysninger knyttet til rekvirering og utlån av 
utstyr og utlevering av forbruksmateriell registreres i helseforetakets 
database. Sted og dato

     Underskrift
     UNDERSKRIFT SPESIALISTSpesialist: 

      

Telefonnr.: 
      

Adresse: 
     

Dato, underskrift og ID-nummer:     
Postnr. og poststed: 
     
FOR HELSEFORETAKETMottatt dato 
     Vurdering 

Tildeles  
Tildeles ikke      

Dato, underskrift og stempel 

Nasjonalt skjema rev  20130311 (Word 97-2003)

Søknad om dekning 

av utgifter til viktige 

legemidler

Utfylling av denne blanketten honoreres 

av folketrygden med taksten H1.

Ved behov for utfyllende opplysninger kan 

du ikke kreve ny takst. 

1. Opplysninger om pasienten

2. Opplysninger om søkende lege

3. Generelle vilkår

4. Legemiddel søknaden gjelder

Skjemaet sendes til:

HELFO 

Postboks 2415

3104 TØNSBERG

HELFO 05-14.05 Bokmål Endret 11.2014

Fornavn, etternavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Postadresse

Postnummer, sted

Diagnose

Diagnosekode og benyttet kodeverk ICPC-2/

ICD-10

Diagnosekode er omfattet av en refusjonskode:

JA Refusjonskode
(fyll ut punkt 7.1)

NEI             (fyll ut punkt 7.2)

Fornavn, etternavn
Spesialitet/sykehusavde

ling
HPR-nummer

Postadresse (arbeidssted)

Telefonnummer

Legemiddel/virkestoff med styrke og formulering

Legemiddelklasse

       Sykdommen er gått inn i en langvarig fase, og det er behov for langvarig behandling.

Behandlingen med legemidlet skjer utenfor sykehus/institusjon/poliklinikk (må være oppfylt).

5.Navn på legen som har startet behandlingen med legemiddel

søknaden gjelder
Spesialitet/sykehusavdeling Dato for konsultasjon/konferering

Fornavn, etternavn

           Vitenskapelig studie Prøvesvar                        Andre vedlegg, spesifisér:

Pasienten har samtykket til at kopi av vedtaket kan sendes til undertegnede lege.

7. Begrunnelse for behandlingen/endring av behandlingen

(flere kryss er mulig)

7.1
Forhåndsgodkjente legemidler har ikke gitt tilstrekkelig effekt. 

Forhåndsgodkjente legemidler  kan ikke brukes på grunn av bivirkninger.

Det finnes ikke noe forhåndsgodkjent legemiddel for denne diagnosen.

7.2             Behandling av sjelden sykdom (færre enn 500 tilfeller i Norge)

7.3

         Behandling av tilstand hvor alvorlighetsgraden gjør den sjelden 

Utdypende begrunnelse for behandlingen/endring av behandlingen (må fylles ut):

HELFO 05-14.05 Bokmål Endret 11.2014

8. Vedlegg fra legen

9. Samtykke fra pasient

10. Legens underskrift

Sted og dato

Underskrift og stempel

Generell informasjon/veiledning

Legen fyller ut søknaden på vegne av pasienten. 

Til punkt 3: Langvarig behandling vil si at det er behov for bruk av ett eller flere legemidler i minst tre måneder i løpet av ett 

år for samme sykdom. Eventuelle unntak går frem av vilkår knyttet til den enkelte refusjonskoden i refusjonslista. Dersom det 

offentlige har plikt til å dekke utgiftene til legemidler etter annen lovgivning, skal ikke folketrygden dekke utgiftene.

Til punkt 5: Det er et generelt vilkår for individuell stønad at behandlingen skal være instituert av en spesialist i 

sykdommens medisinske fagfelt eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Mer om hva som ligger i instituering og 

eventuelle unntak går frem av rundskriv til § 5-14 og vedlegg 1 til § 5-14. 

Til punkt 7.3: Her skal legen dokumentere blant annet at eventuelle generelle og spesifikke vilkår for stønad er oppfylt 

(gjelder § 3a). Dersom det tidligere er forsøkt mer enn ett legemiddel (angitt i pkt. 6), skal legen begrunne hvorfor hvert 

enkelt legemiddel ikke kan brukes.

Til punkt 8: Det er særlig viktig at legen legger ved vitenskapelig dokumentasjon når legemidlet skal brukes utenfor 

godkjent indikasjon i Europa. 

www.helfo.no

6. Tidligere behandling

Navn på legemidler/virkestoff med styrke og formulering
Dosering (døgndose)

Pasienten har en annen alvorlig lidelse, annen tilstand eller bruker andre legemidler som 

utelukker bruk av forhåndsgodkjente legemidler. 

Skjemaet finnes på www.helfo.no/skjema.
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EKSEMPEL PÅ UTSTYRSLISTE

Behandlingshjelpemidler
• Infusjonspumpe 
• IV-stativ
• Ryggsekk

Forbruksmateriell
• Infusjonssett
• Mellomstykke til SVK
• Engangshansker
• Filter ved behov
• Lipidfilter
• Opptrekkskanyler 
• Sterile kompresser
• Munnbind
• Plaster
• Propper 
• Skiftesett
• Sprøyter
• Steril oppdekning
• Transparent kompress/film
• Treveiskran
• Klorhexidinsprit 5mg/ml
• NaCl 9mg/ml
• Heparin 100IE
• VAP, veneportnål
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TILBEREDNING AV TREKAMMERPOSE
Parenteral ernæring ordineres vanligvis i form av en trekammerpose, som må 
blandes og tilsettes vitaminer og sporstoffer før administrering. Aseptisk teknikk 
(steril prosedyre) er viktig for å forebygge infeksjoner.

OPPBEVARING OG HOLDBARHET
Trekammerposer, samt vitaminer og sporstoffer for tilsetning, oppbevares i 
romtemperatur. Etter tilberedning er posen holdbar i 24 timer i romtemperatur. 
Dersom posen er tilberedt under validerte, hygieniske betingelser, for eksempel  
på apotek, kan det settes lengre holdbarhet ved oppbevaring i kjøleskap. Poser 
som har ligget i kjøleskap bør ligge i romtemperatur 2–4 timer før bruk.

ADMINISTRERING AV PARENTERAL ERNÆRING
Stasjonær bruk
Parenteral ernæring bør administreres med pumpe. En volumetrisk infusjons-
pumpe er egnet for å administrere parenteral ernæring og bør benyttes,  
f.eks. Agilia Volumat med tilhørende sett. 

Mobil bruk
En infusjonspumpe for mobil bruk er egnet for administrering av parenteral 
ernæring til pasienter som lever et aktivt liv, f.eks Ambix activ med tilhørende 
infusjonssett. Pumpen kan også benyttes stasjonært.

PARENTERAL ERNÆRING I PRAKSIS

INSTRUKSJONSFILM
Scann QR-koden for å se 

«Ambix film»:

INSTRUKSJONSFILM
Scann QR-koden for å se 

«Håndtering av  
trekammerpose»:

Filmene er tilgjengelige på www.fresenius-kabi.no
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1. www.helfo.no for «Søknadsskjema for dekning av utgifter til   
næringsmidler», «Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige 
legemidler» og for å lese om regelverk og refusjoner for apotek og 
bandasjist.

2. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av 
 underernæring. 2.opplag/09/2010 sist endret (pdf) april 2013.  
ISBN-nr. 978-82-8081-185-1. Utgitt av Helsedirektoratet.

3. www.behandlingshjelpemidler.no for skjema «Utlån av behandlings-
hjelpemidler. Utlevering av forbruksmateriell» og regelverk.  
Mye nyttig informasjon under «ofte stilte spørsmål».

4. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 
(blåreseptforskriften), § 3. Refusjon etter individuell søknad

5. Rundskriv til Folketrygdlovens § 5–14 – Legemidler, næringsmidler og 
medisinsk forbruksmateriell. § 7 Forskrivning og utlevering fra apotek  
og bandasjist, 1 månedsregel – sykehusapotek.

6. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 
(blåreseptforskriften), § 6. Næringsmidler.

7. Kosthåndboken - Veiledning i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenester. 
Helsedirektoratet, 2012. IS-1972.

KILDER

NAVN TELEFON

Behandlingshjelpemidler

Sykehusapotek/apotek

Sykehusavdeling for oppstart av behandling

Ernæringskontakt på sykehuset

NYTTIGE TELEFONNUMRE
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Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 
Helsedirektoratet, 2012.

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av 
 underernæring  
Helsedirektoratet, 2010.

God ernæringspraksis-vurdering av ernæringsmessig risiko  
Norsk selskap for klinisk ernæring, 2015.

Kostholdsplanleggeren.no

EGNE NOTATER ANBEFALT LITTERATUR

Vekt ved utskrivning fra sykehus:

Allergier/matvareintoleranse:

Fortrukne produkter/smaker:
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VISSTE DU AT

Blåresepten må følges av søknad.  
Søknadsskjema finnes på www.helfo.no

Fastleger kan skrive ut næringsdrikker  
på blå resept ved kreftdiagnose

Behandlingshjelpemidler leverer ut  
behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell

Pasienter kan fritt velge blant  
nærings produktene oppført i HELFOs  

produkt- og prisliste.

• • •

Fresenius Kabi er totalleverandør av  
parenterale og enterale ernæringsprodukter 

samt tilhørende utstyr

Er det noe du lurer på – kontakt oss gjerne!

Fresenius Kabi Norge AS

Postboks 4646, Nydalen,  
0405 Oslo

Telefon 22 58 80 00 
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com 
www.fresenius-kabi.no
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