
Case diabetes hos barn



• Lise er 10 år og har diabetes type 1.

• Hun bruker CGM for å ha god kontroll på insulinbehandlingen. 
Lise har brukt samme system og forbruksmateriell i to år og det fungerer fint.

• Mor og far er skilt. Lise bor en uke hos mor og en uke hos far. Hun er registrert med to adresser i 
Medusa og med telefonnummer både til mor og far.



• Lise har i dag vært på svømmetrening og hun har vært uheldig slik at en sensor har løsnet. Hun har alltid en ekstra sensor i bagen, så hun får satt på 
en ny med en gang.

• Når hun kommer hjem og far skal finne fram en ny sensor å legge i svømmebaggen hennes ser de at det kun er en sensor igjen i esken. Lise har nok 
vært uheldig med at flere sensorer har løsnet i det siste. Hun har derfor brukt flere sensorer enn forventet i en periode. 

• Far avtaler med Lise at han skal ringe BHM i morgen og bestille flere

• Far er lærer på ungdomsskolen og må ta «fri» fra undervisningen for å ringe behandlingshjelpemidler i telefontiden kl 9-13.

• Når han ringer behandlingshjelpemidler får han snakke med en sykepleier som gjør oppslag på Lise i Medusa.

• Både far og mor pleier begge å bestille utstyr. Far er nå usikker på om mor har bestilt da han ikke har fått snakket med henne ennå.

• Sykepleier på BHM kan informere om at det ikke ligger noe bestilling inne. Far bestiller derfor sender, sensor og plaster. Sykepleier oppretter 
leveringsordre i Medusa og taster inn de tre artiklene manuelt.

• Lise står registrert med to adresser i Medusa og sykepleieren må huske å aktivere rett adresse og telefonnummer på leveringsordren, slik at pakke og 
hentemelding blir sendt til far denne gangen, og ikke til mor som bestilte sist.

• Sykepleieren registrerer at det haster og få sendt ut ordren, og Far blir informert om at det vil gå et par dager før de mottar pakken på posten.

• Når det er registrert flere adresser i Medusa er det fort at endring og aktivering av gjeldene postadresse for den enkelte sendingen kan bli uteglemt. 
Sykepleier må manuelt gå inn og endre på gjeldende adresse og telefonnummer. Dersom dette ikke blir gjort på leveringsordren blir pakke og 
hentemelding sendt til sist brukte adresse



• Etter et par dager mottar far hentemelding og han henter ut pakken på posten.

• Når han kommer hjem ser han at det mangler noe. Han har kun fått tre sensorer tilsvarende en måneds 
forbruk, istedenfor ni sensorer som han bestilte. Han er redd for at det har skjedd noe feil i bestillingen 
og bestemmer seg for å kontakte BHM igjen i morgen tidlig.

• Neste dag må far igjen ta kontakt med BHM for å høre hva som kan ha skjedd med bestillingen.

• Sykepleier gjør da oppslag på Lise sitt navn i Medusa og ser at det er tomt for sensorer på lager. Dette er 
grunnen til at de ikke mottok alt de bestilte.

• Hun informerer om at dette blir ettersendt så fort det kommer inn.

• Det kan være mangelfull informasjon som legges med følgeseddel til pakken og det kan derfor være 
vanskelig for pasienten å se at det er bestilt riktig antall selv om ikke alt er levert.



• Det går nye fire dager før far får en ny hentemelding. Det er resten av sensorene som har kommet.

• Nå har Lise utstyr for nye tre måneder, dersom sensorene fungerer som de skal.

• Neste gang hun trenger påfyll ringer mor eller far til BHM og bestiller det samme som tidligere. Da 
gjentas samme prosess med manuell registrering av de faste forbruksartiklene og aktivering av riktig 
adresse på bestillingen ut ifra hvem som bestiller.
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