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Övergångsperiod för nutritionsöverenskommelsen  
 

Till berörda inom kommun och Region Halland  

Från den 1 mars 2018 gäller nutritionsöverenskommelse mellan de halländska 

kommunerna och Region Halland och förskrivning av nutritionsprodukter för vuxna över 

16 år görs i förskrivarsystemet Sesam LMN. Från den 18 mars 2019 har två dietisttjänster 

tillsatts som arbetar med enteral nutrition (EN). I väntan på att implementering av nya 

bestämmelser kan genomföras fullt ut gäller följande under en övergångsperiod:  
 

Patienter med hemsjukvård  

Förskrivning av sondnäring:   

 Avdelningsdietist förskriver sondnäring vid 

utskrivning av inneliggande patienter. 

 Dietist inom specialistsjukvård eller inom 

habilitering förskriver sondnäring till patienter som 

följs där.  

 EN-dietist förskriver sondnäring till patienter som 

inte tillhör specialistsjukvård eller habilitering. 

 

Beställning av sondnäring görs via 

Hjälpmedelscentrums kundtjänst 010-476 19 30. 

Patienten bekostar produkterna upp till 

högkostnadsskyddet (1400 kr/månad). Kostnader 

som överstiger högkostnadsskyddet bekostas av 

regionen. 

 

Beställning av tillbehör: 

(t ex aggregat och sprutor)  Personal i kommunen beställer i enlighet med avtal 

RU140136 och debiterar därefter Region Halland. 

 Observera att detta inte beställs via 

Hjälpmedelscentrum.  

Kommunen debiterar Region Halland.  

Fakturaadress: 

zzjkn630 

Region Halland 

Box 310 

737 26 Fagersta 

 

Mejladress: Faktura.rh@regionhalland.se (fakturan 

måste mejlas som PDF-dokument) 
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Nutritionsansvar  Enteral nutrition:  

 Dietist inom specialistsjukvård eller 

habilitering ansvarar för patienter med enteral 

nutrition som följs där.  

 EN-dietist ansvarar för patienter med enteral 

nutrition som inte tillhör specialistsjukvård 

eller habilitering.  

 

  Dysfagi och specialiserade nutritionsproblem: 

Nutritionsansvaret fortsätter som tidigare tills 

dietister inom Region Halland är rekryterade.  

 

Patienter inom specialistsjukvård och som inte har pågående 

dietistkontakt 
 

Nutritionsprodukter: Kosttillägg, berikningspulver, förtjockningsmedel.  

 

Beställning av nutritionsprodukter:  I de fall där dietist inte är inkopplad ska läkare eller 

sjuksköterska inom specialistsjukvården med 

förskrivningsrätt göra förskrivning i Sesam LMN. 

Ansökan om behörighet görs via 

Hjälpmedelcentrums hemsida. Vid förskrivning 

lämnas patientinfoblad till patient, som själv gör sitt 

uttag via Hjälpmedelcentrums kundtjänst på tfn nr: 

010-476 19 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Monica Svensson monica.svensson@regionhalland.se tfn: 035-17 98 35 
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