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Insulinpumpar till barn och ungdomar
Vid diabetes typ 1 tillförs insulin antingen via insulinpump eller insulinpennor.
Insulinpump har enligt klinisk erfarenhet samt i vetenskapliga studier visat sig ge
god blodsockerkontroll och bättre livskvalitet. Pumpbehandling har därmed
fördelar i form av bättre behandling och sannolikt mindre risk för
långtidskomplikationer.
Barn- och ungdomskliniken i Region Kronoberg erbjuder insulinpump till alla
barn med diabetes typ 1 där det inte finns någon kontraindikation. Pumparna
köps in via upphandlade avtal.
Pumpen byts vart fjärde år och då erbjuds den senaste versionen. Tätare byte görs
inte.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patientens medicinska behov vara
vägledande för vilken vård som ska utföras och vilka hjälpmedel som förskrivs.
Användningsperioden för en pump bygger på en överenskommelse mellan
sjukvård och patient och den ska följas såvida det inte finns starka och
välmotiverade medicinska eller tekniska skäl att frångå överenskommelsen.
I de fall en läkare bedömer att en patients behandling fungerar mycket dåligt med
aktuell pump kan tidigarelagt byte diskuteras med verksamhetschefen. För att ett
sådant undantag ska vara aktuellt behöver den medicinska situationen kräva det och
alternativ saknas.
Det finns inte möjlighet för en patient eller vårdnadshavare att via hälso- och
sjukvården själv bekosta byte till en annan eller bättre pump.
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