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Udskrivningsenheden.
Diætist/sygeplejerske på
hospital.

Sikrer at patientens opstart med ernæring er tilstrækkeligt stabilt til
udskrivelse og ernæringsplanen indeholder de, nødvendige oplysninger

Udarbejder ernæringsplan til
patienter, der får ny eller
omlagt ernæringssonde.

.
Koordinerende sygeplejerske

Hvis diætisten på hospitalet
følger op, noteres det i
ernæringsplanen.

Modtager ernæringsplan på patienter, der har været indlagt over 24 timer

Patienter indlagt under 24
timer og som er kendt i
hjemmesygeplejen med PEG
sonde, udskrives direkte til
hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejersken.
Modtager ernæringsplan til borger, der har brug
for hjælp til sondeernæring. Ernæringsplanen ses i
EXTERN KOMMUNIKATION i Cura.
Opretter HELBREDSTILSTAND og
HANDLINGSANVISGNINGER med flg. oplysninger:
Indgift af sondemad: Produkttype,
ingiftstidspunkter og mængde, samt plan
for opfølgning

Kontinenssygeplejersken.
Modtager oplysning om
borgeren, når denne er i
stationær tilstand og afsluttet
forløb og opretter en bestilling
på remedier hos kommunal
leverandør.
Opretter HENVENDELSE og
SAG under SUL §138.
Herunder begrundelse for
Kommunalt betaligstilsag samt
en YDELSE på SONEREMEDIER
Faglig sparring i forhold til
remedier og brugen heraf

Bestilling af sondemad: Leverandør.
Bestilling af 1. levering
Pleje og skift af sonde: Type og størrelse
på PEG-sonde.
Pladesonde skiftes ved henvisning fra
egen læge, ambulant på hospitalet efter 6
– 9 mdr. efter individuel vurdering
Ballonsonde skiftes ca. hver ½ år, efter
individuel vurdering
Opfølgning på ernæringsforløb hvert ½ år.
Er borges sondeernæring i et forløb, der
forventes afsluttet eller er det vurderet til
at skulle fortsætte livslangt?
Genbestilling af ernæringsrecept hver ½
år. sendes til regional eller kommunal
leverandør, alt efter om borger er i forløb
der forventes afsluttet eller er livslangt

Ernæringsteamet.
Modtager
ernæringsplaner til
borgere, der er
selvhjulpne med
sondeernæring.
--------------------------------Dokumenterer
opdaterede
ernæringsplaner i Cura i
en SONDERNÆRINGS
OBSERVATION, som
sendes til relevante
samarbejdspartnere.
Faglig sparring i forhold
til ernæringsplaner med
hjemmesygeplejersken
ved behov
Vurderer om der er et
ernæringsmæssig behov
for pumpe, ved
forespørgsel fra
hjemmesygeplejersken.

Plejepersonalet
Udfører opgaver efter sygplejerskens handlingsanvisniger på opgaveoverdragede opgaver til sondeernæring. Social og sundhedsassistent
opdaterer selvstændigt HELBREDSTILSTAND og HANDLINGSANVISNING ved ændring af ernæringsplanen.
Sygeplejersken skal altid kontaktes ved ændring i borgerens almentilstand
Pumpe som APV redskab bestilles og betales af institutionen, som også selv står for oplæring i brugen

