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Prosedyre for utlån av pumpe til kontinuerlig subkutan 
infusjon (sprøytepumpe, «smertepumpe») 

Utlån 
Seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) er utlånssentral for sprøytepumper 

(«smertepumper»). Pumpene lånes ut til brukere i Helse Bergen som har startet opp sin 

behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som overflyttes til andre sykehus, kan låne 

sprøytepumpe under transport fra Drift/teknisk kundesenter (tlf. 977100), pumpen må 

returneres dit etter transport. 

Hvis pasienter fra andre helseforetak reiser hjem eller til sykehjem, må Seksjon for 

behandlingshjelpemidler i aktuelt foretak kontaktes for bestilling av pumpe og 

forbruksmateriell.  

https://behandlingshjelpemidler.no/landsoversikt-behandlingshjelpemiddelenheter-i-norge/  

 

For at pasient skal få utlevert utstyr (pumpe) og tilhørende forbruksmateriell, kreves det fra 

Helse Bergen HF at tiltaket skal være igangsatt i spesialisthelsetjenesten eller fra lege som har 

avtale med Helse Vest. Ved utlån av pumpe skal det foreligge fullstendig utfylt skjema «BL 

Utlån av behandlingshjelpemidler», signert/godkjent i DIPS av behandlende lege i 

spesialisthelsetjenesten. Søknaden må knyttes til sekundærhenvisning som sendes til: 

BHM-HBE Seksjon for behandlingshjelpemidler.  

 

Ved utlevering av sprøytepumpe blir pumpens registreringsnummer registrert på bruker i 

BHM sitt registreringssystem. 

Dersom behandlingen starter i hjemmet eller i institusjon utenfor spesialisthelsetjenesten, må 

fastlege eller sykehjemslege kontakte pasientens lege i spesialisthelsetjenesten for rekvirering 

av pumpe.  

Palliativ avdeling, Haukeland Universitetssjukehus (55 97 94 00) kan kontaktes for råd om 

dosering og medikamentblandinger. Det finnes også nyttig informasjon på nettsidene til 

Kompetansesenter i lindrande behandling.  

 

Pumpe utleveres fra Seksjon for behandlingshjelpemidler, Solheimsgaten 13, Motorhallen 

inngang A, 6. etasje. Åpningstid 08.00-15.00, daglig utkjøring til HUS. 

Forbruksmateriell 
Seksjon for behandlingshjelpemidler leverer ut forbruksmateriell (sprøyter, kanyler, nåler, 

transparent bandasje m.m.) til subkutan behandling utenfor sykehus (14-dagerspakke). Ulike 

typer subkutane nåler er tilgjengelige, ta kontakt med BHM ved spesielle ønsker. 

Etterbestilling av utstyr gjøres ved henvendelse til BHM, utkjøring til bydeler og kommuner 

på faste dager. 

NaCl og glukose til medikamentblandinger leveres fra apoteket (resept), på samme måte som 

medikamenter og kan ikke bestilles via BHM. Det samme gjelder Klorhexidinsprit. 

Bruk og vedlikehold 
Det vises til pumpens brukermanual og tilhørende prosedyrer for bruk, vedlikehold og renhold 

av pumpen. 

https://behandlingshjelpemidler.no/landsoversikt-behandlingshjelpemiddelenheter-i-norge/
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Innlevering/service 
Etter avsluttet behandling returneres pumpen til BHM. Pumpen skal da være rengjort, og alt 

engangsmateriell skal være fjernet. 

Pumper som kommer inn til sykehusene med BHM sitt registreringsmerke, skal returneres til 

BHM for kontroll og rengjøring, og klargjøres der for neste utlevering.  

Dersom det er feil på pumpen, bør merknad om feil legges ved når pumpen returneres til 

BHM. 

 

Kontaktinformasjon 
Seksjon for behandlingshjelpemidler, Solheimsgaten 13, Motorhallen 6 et. inngang A, 5058 

Bergen.  

Tlf: 55 97 41 77 

E-post: sbh@helse-bergen.no 

 

Se prosedyre for utfyllende informasjon om kontinuerlig subkutan infusjon:  

www.helse-bergen.no/palliasjon Velg menypunkt: Palliasjon - verktøy for helsepersonell  
 

mailto:sbh@helse-bergen.no
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