Dato: 15. mars 2019

Informasjon fra Norsk Diabetikersenter vedrørende nytt anbud på insulinpumper og sensorer
Vi får mange forespørsler om overgang til nye insulinpumper og sensorer i forbindelse med nytt anbud våren
2019. Anbudet med de valgte produkter ble klart 1. mars 2019, men det vil ta noe tid før leverandørene vil
kunne levere.
Tidsperspektiv
Det er anslått at det fra ca 1. mai 2019 vil være nye produkter tilgjengelig hos Behandlingshjelpemiddelsentralene på sykehusene. På Norsk Diabetikersenter jobber vi nå med å gjøre avtaler med aktuelle
leverandører for å få opplæring på det nye utstyret, slik at vi kan tilby en god opplæring for dere brukere.
Brukere som allerede har pumpe og/eller sensor
Brukere som allerede har sensorer og pumper kan fortsette å bruke disse som før, det vil fortsatt være mulig
å få forbruksmateriell til eksisterende utstyr, også selv om disse pumper/sensorer ikke er på det nye
anbudet. Dette gjelder personer som bruker Medtronic Paradigme og Veo pumper, Animas Vibe pumper og
Dexcom 4G.
Søknadsprosess og opplæring
Alle søknader om utstyr må begrunnes medisinsk som i tidligere anbud. Det vil si at utstyr som fungerer ikke
vil bli byttet ut rutinemessig, så fremt det ikke er en medisinsk begrunnelse.
Vi tilstreber å ha en god dialog om hva som er riktig valg av utstyr i forhold til medisinske behov og ønsker
for den enkelte person.
Har du allerede avtale med ditt diabetesteam om å bytte ut eksisterende utstyr eller søke om utstyr for
første gang, så vil din behandler ta kontakt med deg for å gjøre avtale om søknadsprosess og opplæring. Vi
forventer at det vil ta noe tid før vi er i gang, men vi jobber så raskt vi kan med å få nødvendig opplæring og
informasjon.
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