FLOWCHART VED UDSKRIVELSE MED PARENTERAL ERNÆRING

Læge
Den parenterale ernæring ordineres og
opstartes under indlæggelse min. 3-5 dage før
udskrivelse.
Planen udarbejdes evt. i samråd med diætist.
Monitorering under optrapning:
- Daglige kontrolblodprøver
- Daglig vægt
- Vurdering af tolerance

Ordination
Standard 3 kammerposer (opbevares ved
stuetemperatur)
Ord. Multivitamin (tablet/flydende)

Sygeplejerske/diætist
Planlæg udskrivelsen med parenteral ernæring i
god tid.
Elektronisk ernæringsplan udarbejdes og sendes
til kommunen (E-brev/Korrespondance).
Relevante punkter – se tekst i Pri dokument.

Sikre at hjemmesygeplejen kan varetage den daglige
håndtering af parenteral ernæring og kateterpleje.
Ved behov for undervisning til hjemmesygeplejen eller
ved support til selve afsnittet kan produktspecialist
kontaktes. Tlf.: (0) 26884869 (Fresenius Kabi)

Eller i særlige tilfælde
Parenteral ernæring med tilsætninger
(Opbevares i køleskab)

Stillingtagen til valg af IV-adgang:
Piccline, Port a Cath eller Hickmann’s kateter
”TPN og væske ordination” udfyldes
og underskrives af læge. Husk
stamafdeling påføres bestillingen.

Plan for kontrol og behandlingsansvar:
Bestilling af bl.pr. kontrol profil:
”Ernæringsterapi kontrol” til 14 dage
efter udskrivelse. Plan for hvilken læge
der ser blodprøvesvar.

Ernæringsplan, mål for behandling,
opfølgningsplan og ansvar
dokumenteres i journal og
lægeepikrise.
Behandling med parenteral ernæring
har ordinationskode ACT-kode B 05 BA.

Den ordinerede ernæringsplan afstemmes med
Sygehusapoteket på telefon (0)40828962,
(0)40828977, 6 5799. Leveringsdag hos borger
afklares.
Sygeplejerske scanner og mailer TPN ordination og
forbrugslisten til Sygehusapoteket på
hjemmepatient@rn.dk
Se bilag med forslag til forbrugsliste til PICC-line, Port á
cath, Hickmann’s kateter.
Dropstativ + (evt. køleskab) skaffes via hospitalernes lokale
hjælpemiddelsdepoter.
Aalborg tlf.: (976) 66106 (kl. 9-14) (ved køleskab altid Aalborg)
Hobro/Farsø tlf.: (976) 53427 (kl. 10-14)
Thisted tlf.: (976) 51023 (kl. 8-15)

Pakke og medgive ernæring og sygeplejeartikler indtil første
levering i hjemmet. Ved behandling under 1 måned medsendes til
hele ordinerede periode.
Efterspørger hjemmesygeplejen en pumpe til indgift udlånes
infusionspumper gratis ved Fresenius Kabi. Konsulent kontaktes
på tlf.: 26884869 og indløbshastighed indstilles inden levering.
Husk at bestille/tilrette bestilling ved Sygehusapoteket, så der
leveres infusionssæt, som passer til en infusionspumpe.

