Förslag på ändringar i vårdriktlinjer och övergripande riktlinjer för
livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) och
vårdriktlinjer för nutrition 2021
Motivering/bakgrund till förändringar/tillägg är ett eventuellt Regionfullmäktige beslut
210428 att införa barnnutrition i Hjälpmedelscentrums regi.
Förändringar inom vårdriktlinjerna:
15 90 91 Berikning
15 90 92 Kosttillägg
15 90 93 Sondnäring
15 90 94 Förtjockningsmedel
15 90 97 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar
Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel.
 Språkliga och grammatiska ändringar.
 Lagt till barn och vuxna i rubrikerna.
 Innehållet uppdaterat för att även innefatta nutritionsprodukter för barn under
16 år.


Ändringar inom Övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska
ändamål (FSMP) 2021
Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel.
 Språkliga och grammatiska ändringar.
 Innehållet uppdaterat för att även innefatta nutritionsprodukter för barn under
16 år.
 Priset för nutritionsprodukterna för barn under 16 år är 120 kr per uttag.
Förskrivningen ska motsvara högst 3 månaders förbrukning i taget för maximalt 6
uttag på ett år.
 Vid regionvård för person folkbokförd i Halland kan förskrivare kontakta dietist
eller nutritionskonsulent för en första förskrivning.


Ny vårdriktlinje
15 90 96 Hypoallergen specialnäring för barn och unga vuxna
Här avses hypoallergen specialnäring, livsmedel för speciella medicinska ändamål
FSMP (Food for Special Medical Purposes).
Fastställt av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 21-xx-xx.
Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare
Leg. dietist.
Leg. läkare.
Målgrupp
Personer som utreds eller följs inom primär- eller specialistsjukvården och som
bedöms vara i behov av hypoallergen specialnäring för att säkerställa adekvat energi
och näringsintag.
Kriterier
Hypoallergen specialnäring kan förskrivas vid utredning av alternativt säkerställd
födoämnesallergi samt vid andra tillstånd där peptid- eller aminosyrabaserad produkt
bedöms lämplig som del av nutritionsbehandling.
Bedömning och utredning ska ske varför normalt kostintag inte uppfyller energi och
näringsbehov. I första hand ska normalkosten ses över, justeras och följas upp.
Förskrivning av nutritionsprodukter får aldrig ersätta andra insatser.
Om behov kvarstår ska ny bedömning och utredning göras.
Mål med hypoallergen specialnäring
Förebygga och behandla undernäring och näringsbrister.
Övrigt
Här avses hypoallergen specialnäring i pulverform.

