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§70
Ändrad avgift för matabonnemang vid enteral nutrition (sondmat)
2017 ON0084
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att för patienter på särskilt boende
som får 100 % av sitt energi- och näringsbehov tillgodosett med hjälp av enteral nutrition
(näring via sond) görs avdrag på hela kostnaden för matabonnemanget. För patienter som äter
vanligt mat och som har behov av kompletterande energi och näring via enteral nutrition görs
avdrag på matabonnemanget med lika stor del som sondnäringen kostar upp till Region
Hallands högkostnadsskydd på 1 400 kronor per månad.
Beskrivning av ärendet
Inom nutritionsområdet i Halland har det funnits en otydlighet vad gäller ansvarsfördelning
för utredning, ordination och kostnader för SärNär (livsmedel för särskilda näringsändamål)
eller livsmedel för speciella medicinska ändamål, som det heter sedan 2016.

I samverkan mellan Region Halland och de 6 halländska kommunerna har ett förslag på
överenskommelse avseende SärNär tagits fram. Beslut om överenskommelsen ska under
hösten fattas i Regionen och i länets kommuner.

I förslaget till överenskommelsen föreslås att det i regionens avgiftsreglemente ska skrivas in
ett högkostnadsskydd för bl a enteral nutrition (näring via sond). Kommunerna omfattas av
reglerna om högkostnadsskydd via den sk maxtaxan i 8 kap. 3-9 §§ socialtjänstlagen, SoL).
För kommunernas del innebär regleringen i SoL, att det inte är aktuellt att i detta
högkostnadsskydd lägga till enteral nutrition eftersom livsmedelskostnader inte ingår i
maxtaxan.

Högkostnadsskyddet för sondmat/näringsdrycker som ordineras från Region Halland är 1 400
kr/månad. Sondnäring ordineras alltid av läkare eller dietist. I överenskommelsen om SärNär
föreslås att patient med enteral nutrition ska få avdrag på kostnaderna för matabonnemang på
särskilt boende. Patient på särskilt boende i Hylte kommun betalar idag full avgift för
matabonnemang trots att hen endast får enteral nutrition. I Hylte kommun uppskattas antalet
patienter som får enteral nutrition till ca 4 st. per år fördelat över kommunens särskilda
boenden. Förändring av avgiften torde inte innebära någon större intäktsminskning sett över
året.
Handlingar i ärendet
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 §102 ON AU Ändrad avgift för matabonnemang vid enteral nutrition (sondmat)
 Tjänsteskrivelse - Ändrad avgift för matabonnemang vid enteral nutrition

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att för patienter på särskilt boende
som får 100 % av sitt energi- och näringsbehov tillgodosett med hjälp av enteral nutrition
(näring via sond) görs avdrag på hela kostnaden för matabonnemanget. Matskedsstora
smakportioner och teskedsvis med dryck för att främja livskvalitet och upprätthålla
sväljförmågan debiteras inte. För patienter som äter vanligt mat och som har behov av
kompletterande energi och näring via enteral nutrition görs avdrag på matabonnemanget med
lika stor del som sondnäringen kostar upp till Region Hallands högkostnadsskydd på 1 400
kronor per månad. Patienten måste själv tillhandahålla uppgifter som sina kostnader för
sondnäringen med hjälp av t ex fakturaunderlag från Region Halland om hen önskar avdrag
på kostnaden för matabonnemanget.
Yrkande:
Gunnel Johansson (S) yrkar; Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att för
patienter på särskilt boende som får 100 % av sitt energi- och näringsbehov tillgodosett med
hjälp av enteral nutrition (näring via sond) görs avdrag på hela kostnaden för
matabonnemanget. För patienter som äter vanligt mat och som har behov av kompletterande
energi och näring via enteral nutrition görs avdrag på matabonnemanget med lika stor del
som sondnäringen kostar upp till Region Hallands högkostnadsskydd på 1 400 kronor per
månad.

Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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