
Från 190901 har Region Norrbotten ett nytt Nutritionsavtal 

Avtalet omfattar: 

-Nutritionspump samt de olika sondnäringsaggregat tillhörande denna pump samt tillbehör 

(ryggsäck och bordstativ) 

-Tekniker inom nutrition (olika varianter på sonder, pegar, sprutor etc) 

-Maten (Sondnäring, kosttillägg, förtjockningsmedel etc) 

Vi har i vissa fall ändrat artikelnummer på produkter, som vi redan har haft på avtal tidigare, men i de 

flesta fall har dessa en hänvisning till det nya artikelnumret. Ni kommer att få den produkt ni 

beställer oavsett om ni använder det gamla eller nya numret, men vi vill att ni beställer nya brickor 

om ni har skåpbeställning. På sidan Nutritionsprodukter kommer det att finnas en enklare 

konverteringlista för att förenkla beställningarna för er. 

Produkter som är helt nya på detta avtal är: 

-Nutritionspump 

Compat Ella, Nutrtionspump  (beställs via webSesam alt.  Hjälpmedelsportalen.) 

29492 - Aggregat Compat Ella nutritionspump ENFit 

29491 - Agg Compat Ella nutritionspump m nappflaskekoppl. ENFit 

21277 - Aggregat Compat Universal Gravity Set Enfit 

21278 - Container Compat flexibaggle 500ml 

29495 - Ryggsäck Compat Ella för barn och vuxna 

29496 - Bordsställ samt pumphållare till ryggsäck Compat Ella 

Ytterligare information om pumpens skötsel samt information om hur dessa produkter beställs finns 

på Nutritionsprodukter 

-Tekniker inom nutrition, nya produkter som vi inte har haft tidigare 

Gällande gastrostomiportar, så har vi två leverantörer där MiniOne från Mediplast är 1:a hands val 

därefter Mic-Key från Meda som 2: hands val 

29543 Mini One Balloon Button, Set  24 Fr, length 4,4 cm 

29544 MiniOneBalloonButton Gastrostomiport 14 Fr, l 4,0 cm single 

29545 MiniOneBalloonButton Gastrostomiport 24 Fr, l 4,4 cm singel 

29546 AMT Introducer 

29547 Matslang Mini-One vinklad koppling m medicinp ca 5cm ENFit 

29548 Enteral ISO SAF Home Spruta LOW DOSE 1ml ENFit Diskbar 

29549 Enteral ISO SAF Home Spruta LOW DOSE 2,5-3ml ENFit Diskbar 

29550 Enteral ISO SAF Home Spruta 5ml ENFit Diskbar 

29551 Uppdragningskanyl med filter ENFit 

29552 Gastrostomiport Mic-Key set ENFit 12Fr 0,8cm 

29553 Gastrostomiport Mic-Key Singelpack 12Fr 0,8cm 

29554 Gastrostomiport Mic-Key Singelpack 14Fr 4,5cm 

29555 Mätsticka till Mic-Key/Gastrostomi 

29556 Mic Bolus 24Fr ej ENFit 

29557 Dränagepåse set ENFit 500ml 
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29558 CorGrip Sondfixering 10Fr via plogbenet 

28718 Adapter ENFit-konformad 

29501  Kork till enteralsond ENFit 

29502 Uppdragningsrör ENFit 15cm 

-Tekniker inom Neonatalvård (Nutrisafe2) , nya produkter som vi inte har haft tidigare  

29499  Enteralspruta 60ml, engångs, Nutrisafe 2 

29500  Förlängningsslang till sond 150cm, Nutrisafe 2 

 

-Maten 

Här har jag inte fått all den information som jag behöver för att kunna publicera en korrekt lista, men 

de flesta produkter som vi har haft i Beställningsportalen/Zpider är samma produkter som vi har haft 

tidigare.  

För att kunna beställa de avtalade produkterna så finns information om hur man går till väga på 

Materialportalen/Beställa produkter På denna sida finns också information om: 

-Olika upphandlade produkter (ex diabeteshjälpmedel, handskar osv.) 

-Länk till Lagersök där du också får tillgång till Produktsök samt kan redigera skåpinformation 

(beställa nya brickor). För externa kunder (fram för allt kommuner) krävs inloggning via Portwise. 

Andra länkar som är bra att titta på: 

Produktsök 

https://trainingcentre.compatella.com/  eller www.trainingcentre.compatella.com  

 

Påminner nedan om bra sidor att prenummererar på: 

Materialportalen 

Aktuella säkerhetsmeddelande 

Nutritionsprodukter 

Har ni frågor är ni välkommen att mejla mig. 

Med vänlig hälsning 

Patricia Borgström 

Materialkonsulent 

E-post: patricia.borgstrom@norrbotten.se 
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