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Bilaga 2 - Livsmedel för speciella medicinska ändamål till patienter under 16 år

Omvärldsbevakning
Fråga från Region Halland: Hur har ni resonerat angående
eventuellt kontantbidrag gällande glutenfria produkter för barn?
 Svar från Region Skåne:
Enheten för juridik bedömer att ”det inte är förenligt med nuvarande lagstiftning
att ersätta förskrivning av glutenfria livsmedel för barn upp till 16 år med celiaki
med ett egenvårdsbidrag/kostbidrag”. Juridiken bedömer att det troligen skulle
behövas en ny lagstiftning för att göra detta möjligt.
För åldersgruppen 16 till 20 år saknas lagstiftning. Här kan Region Skåne ta
eget beslut om eventuellt kostbidrag i stället för förskrivning. Enheten för juridik
framhåller att det inte är så vanligt att hälso- och sjukvården hanterar
kontantbidrag till patienter.


Svar från Västra Götalandsregionen:

Regionfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att subvention av
glutenfri kost per patienter under 16 år upphör och ersätts med kontantbidrag
från och med 1 mars 2021.


Svar från Region Jönköping:

Vi har tolkat regelverket som en skyldighet att möta behov hos barn och har
därför kontantbidrag upp till 19år.
Här betalas kontantbidrag ut en gång per kvartal, till äldsta vårdnadshavaren på
den adress barnet är folkbokfört på. Ersättningen är per månad:

Glutenfria
livsmedel

90 kr
160 kr
200 kr
250 kr

2 - 5 år
6 - 9 år
Diagnos celiaki ska vara verifierad med
10 - 13 år biopsi eller celiakispecifika antikroppar
14 - 19 år
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Fråga från Region Halland: Hur har ni resonerat juridiskt kring utökad
förskrivningsrätt för dietister gällande barnsortiment?
 Svar från Region Skåne:
Dietist inom primärvård kan ges behörighet att, till patient där
behandlingsansvaret finns hos specialist inom allmänmedicin med tjänst inom
barnhälsovård, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och
ordination.
Dietist inom specialiserad barnsjukvård samt habilitering och hjälpmedel kan
ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns inom respektive
verksamhet, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och
ordination.
Verksamhetschef har ansvar för att ge behörighet, ansvarar för att dietist har
tillräcklig kompetens och för att anmäla detta till Hjälpmedel Skåne.
 Svar från Västra Götalandsregionen:
Endast läkare med vissa specialist-behörigheter kan förskriva
nutritionsprodukter till barn. Dietist kan beställa = genomföra förskrivningen i
SesamLMN enligt läkarens journalförda ordination.
 Svar från Region Jönköping:
Beslut finns om delegering av arbetsuppgift från barnläkare till dietist.
Fråga från Region Halland: Hur har ni resonerat kring att frångå
Läkemedelsverkets föreskrifter om livsmedelsanvisning gällande
sondnäring, kosttillägg och liknande?
 Svar från Region Skåne:
Subventionerad förskrivning till barn upp till 16 år regleras i lagar och
föreskrifter.
Enligt Förordning (2002:687) om läkemedelsförmånen m.m. har personer med
vissa fastställda sjukdomar (Crohns sjukdom, ulcerös colit, kort tunntarm,
glutenintolerans, kronisk njurinsufficiens, fenylketonuri, galaktosemi,
komjölksproteinintolerans, sojaproteinintolerans, laktosintolerans) rätt till
reducering av kostnader för speciallivsmedel. Förskrivning på primärvårdsnivå
följer det nationella regelverket.
För god och säker nutritionsvård kan speciallivsmedel behövas vid ytterligare
tillstånd. I Region Skåne har det nationella regelverket därför kompletterats och
speciallivsmedel kan förskrivas med subvention inom specialiserad
barnsjukvård samt inom habilitering och hjälpmedel när det finns ett medicinskt
behov, oavsett diagnos.
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Svar från Västra Götalandsregionen och Region Jönköping:

Vi tillhandahåller produkter baserat på behovet i regionen. Vi subventionerar
produkter som förskrivs till barn enligt de regler som LMV ställt upp, oavsett
diagnos.
Förtydligande: Alla tre regioner har idag frångått livsmedelsanvisning för barn
och deras dietister förskriver barnprodukter via IT systemet sesam LMN med
distribution till hemadress. Vissa regioner har egna lager och andra inte.

