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§204
Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
2016 KS0225
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar på
remissen om Särnär – ansvar för nutrionsbehandling. Förslag på svar ska lämnas till
kommunledningskontoret senast 26 september 2016.
Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat en remiss till Hylte kommun om ansvaret för nutritionsbehandling
(Särnär). Sista svarsdag är 31 oktober 2016. Förslaget innebär ett tydliggörande av att
nutrition är en del av hälso- och sjukvårdsansvaret och därmed ingår i
hemsjukvårdsöverenskommelsen. Tillgången till nutritionskompetens behöver säkras upp för
kommunerna. Idag har sjuksköterskor nutritionsansvaret, vilket är varken patientsäkert eller
resurseffektivt. Det respektive huvudman har att ta ställning till är följande förslag:
 Att kostnadsansvaret för nutritionsbehandling ska följa hälso- och sjukvårdsansvaret.
 Att hälso- och sjukvårdsansvaret för nutritionsbehandling ska följa principen för
hemsjukvårdsöverenskommelsen.
 Att patientkostnaderna ska vara enhetliga, oavsett huvudman.
 Att ett gemensamt högkostnadsskydd införs och tidigare subventionsmodell avvecklas.
Undantaget är personer på särskilda boenden, där produkterna ingår i matabonnemanget.

Efter remissomgången kommer ett beslutsunderlag att utarbetas. Eftersom det till viss del är
fråga om förändrade gränsdragningar i hemsjukvårdsöverenskommelsen så behöver
kommunfullmäktige ta beslut om detta. Omsorgsnämnden är ansvarig facknämnd för dessa
frågor. Därför föreslår kommunledningskontoret att ärendet skickas på remiss till
omsorgsnämnden.
Handlingar i ärendet





Mejl Remiss Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
Slutrapport förslag SärNär
SärNär remissutskick till kommunerna
Tjänsteskrivelse Remiss till omsorgsnämnden: Särnär

Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
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