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Läkemedelspump   
 
I livets slutskede är det vanligt att olika symtomlindrande läkemedel behövs. För att 
optimera patients symtomlindring och erhålla ett jämnare flöde av medicineringen kan 
läkemedelspump – en batteridriven infusionspump – användas och doseras µl/h. 
  
Bedömning och ordination 
 

1. Distriktssköterska/sjuksköterska (dsk/ssk) bedömer behov och kontaktar läkare på 
vårdcentral som tar ställning till om läkemedel i sprutpump ska ordineras. Vid 
förväntat behov förbered dagtid vardagar. 

2. Läkare ordinerar i Cosmic läkemedelslista samt engångsdoser vidbehov. Konsultstöd 
kan erhållas från LaH och ev Lili. LiLi rådgörs vid läkemedelsfrågor vardagar 
 kl 9.00 – 16.00, 010 – 103 33 23, LiLi@regionostergotland.se 

3. Läkaren ansvarar att dsk/ssk får en skriftlig ordination 
 

 

Tillvägagång 
 

1. Dsk/ssk kontaktar Hemsjukvården 013-29 43 43 
2. Dsk/ssk hämtar pumpen på Hemsjukvården Ålerydsvägen 5, övrigt 

förbrukningsmaterial ansvarar respektive vårdgivare för 
3. Skriv etikett (ordination, datum, tid, signera) som fästes på sprutan 
4. Blanda enligt ordination, sprutan ska alltid fyllas till totalt 10 ml  
5. Koppla ihop enligt instruktion.  
6. Desinfektera instickstället. Säkerställ subcutant läge när mandräng tagits bort. 
7. Fäst infarten med genomskinligt förband, datum och signering på förbandet. 
8. Kontrollera att pumpens inställningar överensstämmer med ordinationen.  
9. Starta läkemedelspumpen  
10. Dsk/ssk upprättar vårdplan i Treserva och signerar på en upprättad infusionslista  
11. Återrapportering till läkare enligt överenskommelse om effekt och ev justering  
12. Efter användning återlämnas rengjord pump snarast, dagtid till Ålerydsvägen 5 

 
Informera berörda att höra av sig vid rodnad, ödem, smärta etc. vid instickstället. 
Infart byts var 7:e dag eller oftare vid behov. Vid infartsbyte välj annat insticksställe. Cosmic 
läkemedelslista tillhandahålls ansvarig dsk/ssk. Läkemedelslista finns hos patient, dsk/ssk och 
jourssk. Signeringslista förvaras hos patienten. Vid ändrad ordination säkerställ aktuell 
ordination. 
 
Otillräcklig smärtlindring 
Vid otillräcklig smärtlindring, notera antal extra givna injektioner senaste dygnet, kontakta 
läkare för eventuell ny ordination. Läkare som justerar ordination måste avsluta och göra en 
ny ordination på läkemedelslista i Cosmic. 

http://www.linkoping.se/
mailto:LiLi@regionostergotland.se


Material 
Läkemedelspump Förlängningsslang  1 ml spruta 
Infusionsnål  10 ml PID ampull  5 ml spruta 
Etikett  Tegaderm/Opsite  Batteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                          PID ampull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neria soft short 13 mm                                                           Neria single 
 
 
 
 


