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§135
Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
2016 KS0225
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna överenskommelse avseende SärNär att gälla från 1 januari 2018.
2. Överenskommelsens effekter ska gemensamt följas upp av Region Halland och de halländska
kommunerna inom två år från igångsättandet.

Beskrivning av ärendet
Inom nutritionsområdet i Halland finns det en otydlighet kring ansvarsfördelning för
utredning, ordination och kostnader för SärNär (livsmedel för särskilda näringsändamål) eller
livsmedel för speciella medicinska ändamål, som det heter sedan 2016.
Livsmedel för speciella medicinska ändamål, Food for Special Medical Purposes (FSMP), är
livsmedel för personer med olika sjukdomar eller åkommor som kräver speciell kost. FSMP
är inte läkemedel, de används alltså inte som medicinsk behandling för att förebygga, bota
eller lindra sjukdomar. Exempel på FSMP är sondnäring, kosttillägg och livsmedel för
personer med medfödda rubbningar i ämnesomsättningen.
I samverkan mellan Region Halland och de sex halländska kommunerna har ett förslag på
överenskommelse avseende SärNär tagits fram. Förslaget var ute på remiss under hösten 2016
till Region Halland och kommunerna i Halland och utifrån inkomna synpunkter
omarbetades det. Överenskommelsen innehåller tydliga beskrivningar av respektive
huvudmans ansvar för nutritionen och för kostnaderna avseende nutritionsbehandling. Varje
huvudman är också ansvarig för att den kompetens som krävs för uppdraget finns i respektive
organisation.
Överenskommelsen innebär också att Regionen ska tillse en likvärdig tillgång till dietist för
samtliga patienter i länet, något som kommunernas hälso- och sjukvård länge efterfrågat.
Oavsett vilken boendeort, boendeform eller huvudman innebär överenskommelsen enhetliga
patientavgifter (förslag på ändring av avgifter för matabonnemang på särskilt boende återfinns
i ett eget ärende). Via ett gemensamt system för beställning, fakturering och distribution av
nutritionsprodukter kommer möjlighet till samlad uppföljning av förskrivna
nutritionsprodukter avseende volymer, produktslag och kostnader att finnas.
Region Halland ansvarar för kostnaderna för sondnäring och för den utrustning som krävs för
att tillföra denna. Respektive huvudman står för kostnaderna för de nutritionsprodukter
respektive verksamhet har ordinationsrätt för d.v.s. kostnadsansvaret följer ordinationsrätten.
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna överenskommelsen samt
att det ska göras en uppföljning två år efter igångsättandet av överenskommelsen.
Handlingar i ärendet
 §193 KSAU Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
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§37 ON Överenskommelse SärNär 2017
Missiv, överenskommelse SärNär
SärNär - principöverenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner
Tjänsteskrivelse - Överenskommelse SärNär
§125 KSAU Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
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