
Case – den vokse 
diabetespasienten



• Ola er 40 år og har diabetes type 1. 

• Behandlingsbehovet hans har endret seg den siste tiden, og han er derfor anbefalt å starte med 
insulinpumpe med CGM for å sikre god behandling av sin diabetes

• Ola er i dag på oppfølgingstime på Diabetespoliklinikken på Drammen sykehus.

• I samråd meg legen bestemmes det at han skal starte opp med insulinpumpe med CGM.

• Det vurderes at han har behov for pumpen som er rangert som Nr 1 på gjeldene rammeavtale.

• (utstyr og forbruksmateriell som rekvireres utlånt fra BHM skal følge gjeldene anbud og rammeavtaler)

• Legen på Diabetespoliklinikken finner utlånsskjema for Behandlingshjelpemidler i Dips, fyller dette ut og sender det i 

Dips til BHM sin «postkasse».

• Legen og diabetessykepleier avtaler en oppstartsime med Ola og datoen for dette føres inn i skjema.



• Sykepleier på BHM ser at skjema har kommet i Dips og går inn på skjema i Dips.

• Sykepleier registrerer Ola i Medusa ved å legge inn personnummer .

• Hun sjekker videre at adresse og telefonnummer kommer riktig oppdatert i Medusa, hvis ikke går hun inn og endrer dette manuelt.

• Sykepleier oppretter så en ny søknad i Medusa der alle opplysninger fra skjema fylles inn manuelt.

• Skjema i Dips signeres deretter av sykepleieren for utført jobb på BHM, og skjema forsvinner da fra BHM sin «postkasse».

• Flere av pasientene har alternative leveringsadresser. Noen er på institusjon i kommunen, bor hos pårørende ol. Det er fort gjort at 

slike detaljer kan bli feil da vi stadig blir avbrutt i arbeidsprosessen, og/eller fordi det er mange punkt som skal fylles ut.



• Sykepleier legger så inn bestilling manuelt på det medisintekniske utstyret ( pumpe, sender og bl.s.app), og på alt 

tilhørende forbruksmateriell.

• Det registreres også hvor utstyr skal leveres og når.

Ola skal ha opplæring på Drammen sykehus og utstyr må hentes på BHM før timen. Det registreres derfor at utstyret skal 

hentes av pasient (Medisin teknisk utstyr hentes fra lager lokalt på BHM og forbruksmateriell bestilles via Medusa/oracle og 

sendes til sentrallager som plukker og pakker forbruksmateriellet).

• Utstyr fra sentrallageret blir sendt over til BHM neste morgen og settes i hentehylla sammen med pumpen og det andre 

utstyret som Ola skal få utlånt.

• Leveringsordren skal inneholde flere varelinjer som må legges inn manuelt, artikkelnummer må søkes opp og antall legges inn. 

Noen av artiklene kommer fra eget lager og noe fra sentrallageret, Ved bestilling må vi velge hvilket lager varene skal hentes fra. 

Det er fort gjort at kan bli feil da vi ofte blir avbrutt i bestillingsprosessen, vi velger feil lagerlokasjon, eller velger feil artikkel eller 

antall. Dette kan skape forsinkelser og ufullstendige leveranser.





Neste morgen er alt utstyr som Ola trenger på plass på BHM og står klart i hylla.

Sykepleier på BHM ringer Ola for å informere om at Insulinpumpen og tilhørende forbruk er klart til henting på BHM. 

Ola har time på sykehuset onsdag kl 8 og rekker derfor ikke hente utstyr samme dag. Han planlegger derfor å gå tidligere 

fra jobb tirsdag for å rekke å hente utstyr på BHM før døra stenges for henting kl 14.

Sykepleier får ikke kontakt med Ola på tlf og prøver å ringe han to ganger senere på dagen uten å få svar. Sykepleier BHM setter da utstyr klart i hylla og lager et notat i Medusa om 
at hun har forsøkt å kontakte pas for å informere om at utstyret kan hentes, men ikke fått svar.
Ola forsøkte å ringe BHM tilbake, men rakk ikke å ringe i telefontiden. Han lurer veldig på hvorfor noen har ringt fra sykehuset. Neste morgen passer Ola på å ringe så fort han har 
mulighet til å logge seg av fra jobb. Han får da informasjon om at utsyr kan hentes.

Ola får hentet utstyret på BHM tirsdag før kl 14 og starter med Insulinpumpe og CGM etter opplæringen på 

Diabetespoliklinikken.

Det har nå gått to måneder siden Ola startet opp med pumpen, og han synes det fungerer godt. 

Ola begynner å gå tom for forbruksmateriell til pumpen(reservoir til insulin, slangesett og sensorer) og har fått beskjed om at 

dette skal bestilles fra BHM Vestre Viken.

BHM Vestre Viken sender ut utstyr for 3.mnd av gangen, så Ola må huske å bestille utstyr hver 3.mnd. 

Ola bestiller utstyr ved å ringe BHM i telefontiden mellom kl 9-13 og informerer om hva han trenger å bestille.



Ola har en travel jobb og det kan være vanskelig å sette av tid i arbeidstiden for å få ringt BHM for å bestille det han trenger, 

men han klarer å få det til. 

Sykepleieren på BHM svarer på telefon, mottar navn og fødselsdato og henter han opp i Medusa. 

Ola forteller så hva han skal bestille og sykepleier legger inn bestilling manuelt, både på de tre artiklene han trenger og 

hvordan pakken skal sendes fra BHM. 

De blir enig om at pakken skal sendes i posten. 

Ola vil da få en hentemelding og kan hente pakken i nærmeste post i butikk.

Det går et par dager og Ola mottar hentemelding. Han reiser på butikken og henter pakken. Nå har han alt han trenger for 

de neste tre månedene. Da må han igjen ringe BHM for å bestille det samme utstyret som sist.

Når han kommer hjem ser Ola at det mangler noe i esken. Han har ikke fått sensorene han bestilte, men han ser det står på bestillingslisten. Han lurer på om det har 

skjedd en forglemmelse og at det ikke er pakket?

Ola må neste dag igjen finne tid til å ringe BHM. Han får da igjen snakke med en sykepleier, som gjør oppslag på navnet hans i Medusa og går inn og ser på 

leveringsordren. Hun kan informere om at det dessverre er tomt for sensorer på lager, og at det er grunnen til at det ikke er sendt. Hun informerer om at dette 

ettersendes så fort det kommer inn.
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