Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård
Upphandling 2020-08-01- 2022-07-31
Förpackning

Styckpris
(exkl. apotekets
distrkostnad)

Mätområde
(mmol/l)

Hållbarhet

(antal)

Basmätare (Brons)med glukosmätarfunktion inkl glukossticka
Ascensia
Contour system för blodsockerkontroll/startkit
50
1,05 kr
Contour teststicka
vnr.202090

0,6-33,3

24 mån från
tillverkning.

Basmätare med glukos- och ketonmätarfunktion inkl glukos- resp. ketonsticka
Abbott S.
FreeStyle Precision Neo/startkit
100
1,55 kr
1,1-27,8 18 mån f tillv
Freestyle Precision glukossticka
vnr.200191
10
11,00 kr
0,0-8,0
18 mån från
Freestyle Precision beta-keton-sticka vnr.204519
tillverkning

Avancerad mätare (Silver) med glukosmätarfunktion inkl glukossticka
ContourXT system för blodsockerkontroll/startkit
50
1,69 kr
O,6-33,3
Contour Next teststicka
vnr. 732781
Sensorbaserad glucosmätare, FGM
FreeStyle 1 Libre startkit (mätare,sensorer)
FreeStyle 1 Libre sensor
FreeStyle 2 Libre startkit (mätare,sensorer)
FreeStyle 2 Libre sensor
Freestyle Precision glukossticka
vnr. 200191
Freestyle Precision beta-keton-sticka vnr. 204519

Abbott Scandinavia

10

790 kr
420 kr
790 kr
436 kr
1,55 kr
11,00 kr

1,1-27,8
0,0-8,0

100

0,26kr

-

200

0,10 kr

Pennkanyl till insulinpenna

Insupen 4,6,8 mm
vnr. 732560, 205601, 205602
Lancetter till flergångsprovtagare
Wellion Lancets 28G
vnr.733524

24 mån från
tillverkning

18 mån f tillv
18 mån från
tillverkning

KaroPharma
-

Medtrust

Hjälpmedel förskrivs på hjälpmedelskort Cosmic. Utlämning av hjälpmedel sker på apotek.
Angivet pris är exklusive apotekets arvode.
Blodketonstickor används till patienter med ökad risk för hastig ketoacidos utveckling särskilt barn
och patienter med insulinpump.
Plasmaglukosmätare för egenkontroll ger mindre exakta värden än våtkemisk metod och
HemoCue. Det har dock sällan någon klinisk betydelse. Plasmaglukosmätare för egenkontroll bör
kontrolleras mot HemoCue.
Kommunal hemsjukvård rekvirera mätare och teststickor som läkemedelsnära förbrukningsartiklar
från region Kronobergs förråd. Kontroll-lösning beställs från företaget. Hållbar 6 månader i öppnad
förpackning.
Stickskyddad pennkanyl BD AutoShield Duo 5mm vnr 329605, 8mm vnr. 329608 rekvireras som
läkemedelsnära produkt. Användare instruktion se länk
https://www.youtube.com/watch?v=XoqdLPzZbhc

Personer med synskada med behov av talande blodsockermätare kan använda:
Wellion Calla dialog

Talande instruktion

https://www.wellion.se/sv/Produkter/Blodsockermaetare/wellion_calla_dialog/
https://www.wellion.se/sv/service/Nedladdningar/talad_instruktion/

(ger lika många signaler som blodsockernivå)
FreeStyle Libre - avläsning med smartphone och uppläsningsfunktion
AccuChek mobile

Flergångsprovtagare ingår i startkit, den är patientbunden och får endast användas vid egenvård
dvs av patienten själv eller närstående.
Engångsprovtagare i första hand kontaktutlöst lansett. Förråd Vitrex Press II (gul), best nr 19719.
Hjälpmedelskort Medlance K, lila vnr. 204625.
Utlåning av blodsockermätare - mätare med stickor (ej kassett) kan lånas ut. Förpackning med
stickor rekvireras via Ebuilder. Bra pedagogiskt hjälpmedel t.ex. nyupptäckt diabetes och vid viss
läkemedelsbehandling t.ex. cortison.

Rekommendation för blodsockerkontroll enligt Nationella riktlinjer för diabetesvård
2017
Systematisk mätning - Typ1och typ2 diabetes med insulin (prio 1), typ2 diabetes med kost och
tablettbehandling (prio 8)
Riktad mätning - Typ2 diabetes (prio 3) pedagogiskt verktyg för att få egen kunskap om hur
sjukdom, mat, aktivitet och läkemedel påverkar blodsockret.
”Uppmana personen att känna efter hur det känns i kroppen, uppskatta aktuellt blodsocker före
provtagning, verifiera med blodsockerkontroll. Ett sätt att lära hur blodsockernivån känns i
kroppen”.
När skall blodsocker
kontrolleras?

•
•
•
•

Vid misstanke på högt och lågt blodsocker
Vid val av insulindos
För att lära och förstå effekten av måltider, motion och behandling
För kontroll/uppföljning av behandling

Hur skall blodsocker
kontrolleras?

•

Handtvätt före provtagning. Rätt provtagningsteknik se länk
http://vardhandboken.se/Kategori/Provtagning_och_unders%c3%b6kning

•
Lathund för förskrivning

Rätt förvaring och handhavande av provtagningsmaterial

1-2 gånger/vecka
4 gånger/vecka
1 gång/dag
5 gånger/dag

50 stickor
50 stickor
50 stickor
50 stickor

1 förpackning 2 ggr/år
1 förpackning 4 ggr/år
2 förpackningar 4 ggr/år
9 förpackningar 4 ggr/år

