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RS201077

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Beslut om livsmedel för speciella
medicinska ändamål till patienter under 16 år
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
- förskrivning av sondnäring, kosttillägg, berikningsprodukter och liknande, exklusive
glutenfria livsmedel, till patienter under 16 år förändras i Region Halland till att ske ur
upphandlat sortiment på samma sätt som för patienter från 16 år, förutom om patienten
själv önskar att få sina speciallivsmedel utskrivna på livsmedelsanvisning
- förskrivning av glutenfria livsmedel till patienter under 16 år med diagnosen
glutenintolerans ersätts i Region Halland med ett åldersdifferentierat kontantbidrag
motsvarande merkostnaden, förutom om patienten själv önskar att få sina glutenfria
livsmedel utskrivna på livsmedelsanvisning
- ge Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa i uppdrag att ansvara för verkställandet
av ovan med en resursfördelning i enighet med det som framgår i beslutsunderlaget
- finansiering sker under 2021 med medel ur central läkemedelsbudget där kostnaden för
näringsprodukter finns idag och att för 2022 och framåt fördelas medel om i ordinarie
budgetprocess

Sammanfattning
Regionstyrelsen har erhållit ett beslut som har fattats av Driftnämnden Ambulans, diagnostik och
hälsa (i fortsättningen: DN ADH) gällande livsmedel för speciella medicinska ändamål till
patienter under 16 år, se bilaga 1. Från beslutsunderlaget framgår följande.
Enligt det nationella regelverket har vissa patienter under 16 år rätt till reducering av sina
kostnader för inköp av bestämda speciallivsmedel. Förskrivning av dessa ska göras på
livsmedelsanvisning. Det som står i det nationella regelverket ska ses som ett minimikrav.
DN ADH:s förslag är att möjliggöra att förskrivning och lagerhållning med hemdistribution av
upphandlade speciallivsmedel för barn under 16 år ska ske via Hjälpmedelscentrum i Region
Halland. Förslaget är också att införa ett åldersdifferentierat kontantbidrag till patienter under 16
år med diagnosen glutenintolerans. I båda fallen kan patienten även i fortsättningen få sina
speciallivsmedel på livsmedelsanvisning, i enighet med det nationella regelverkets minimikrav.
Syftet är att kunna erbjuda bättre, modernare service för patienten, uppnå ökad patientsäkerhet
samt möjliggöra en effektiv och förenklad hantering av dessa produkter i verksamheten.
Genomförande av de förslagna förändringarna innebär även en besparing av kostnaderna med ca.
3,75 Mkr jämfört med idag.
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Omvärldsbevakning

För att kunna erbjuda en god och jämlik vård till invånarna är det fördelaktigt att göra en
kartläggning och undersöka hur våra grannregioner arbetar med dessa frågor. Frågor
ställdes därför till Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Jönköping. Se de
inkomna svaren i bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

En förskrivning avseende sondnäring, kosttillägg, berikningsprodukter och liknande till patienter
under 16 år, ur upphandlat sortiment via samma system som idag används för vuxna, samt
åldersdifferentierat kontantbidrag till barn med glutenintolerans skulle innebära en besparing
jämfört med nuvarande hantering på cirka 3,75 mnkr per år för Region Halland. Detta eftersom
det innebär betydligt lägre produktpris än förskrivning via apotek.
Nuvarande kostnader för förskrivning av sondnäring, kosttillägg och liknande samt för glutenfria
livsmedel till patienter under 16 år är cirka 12 mnkr. Den beräknade kostnaden för att istället
förskriva kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter och liknande ur upphandlat sortiment samt
erbjuda kontantbidrag vid glutenintolerans blir cirka 8,25 mnkr.
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