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Rutin vid förskrivning och beställning av nutritionsprodukt 

som näringsdryck, förtjockningsmedel och berikningsprodukt 

samt sondnäring 
 

Sjuksköterska i Varbergs kommun förskriver nutritionsprodukt för vuxna från 16 år från ett 

bassortiment av nutritionsprodukter till patienter på särskilt boende, boende med särskilt stöd 

och service samt till de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Bassortimentet omfattar 

näringsdryck, förtjockningsmedel och berikningsprodukt. 

 

Förskrivningen sker i det nya förskrivarsystemet Sesam LMN och inloggningsuppgifter kan man 

ansöka om efter genomgången förskrivarutbildning. Inloggning till systemet sker med hjälp  

av SITHS-kort.  

 

Förskrivning  
 

Förskrivning av nutritionsprodukter som näringsdryck, förtjockningsmedel och 

berikningsmedel 

• Inloggning sker på webbportalen Sesam LMN med hjälp av inloggningsuppgifter och 

SITHS-kort. 

• Behöver man hjälp med förskrivningen, finns en lathund på Region Hallands extranät, 

klicka dig vidare till Hjälpmedelscentrum Halland och därefter klickar du på 

Resursenheten för nutrition, så finner du lathunden på sidan. På samma sida finns även 

en lathund till hjälp vid val av nutritionsprodukt samt en sortimentsguide över 

bassortiment av nutritionsprodukter.  

• När val av nutritionsprodukt är klar, så genomför man förskrivningen i Sesam LMN och 

meddelar därefter baspersonalen att förskrivningen är färdig. 

• Behöver man hjälp vid förskrivning av nutritionsprodukt finns nutritionskonsulenterna på 

Hjälpmedelscentrums resursenhet för nutrition, de kan t ex ge stöd vid val av produkt och 

svara på frågor om sortiment och produktinnehåll.  

 

Förskrivning av sondnäring under övergångsperiod 

• Enligt överenskommelsen ska förskrivning av sondnäring skötas av region Hallands 

dietister. 

• Under en övergångsperiod ska dock sjuksköterska i kommunen förskriva sondnäring i 

Sesam LMN för gamla patienter på samma sätt som för nutritionsprodukter. 

• För nya patienter använder sjuksköterska blankett för detta ändamål. 

OBS! Blanketten för förskrivning av sondnäring under övergångsperiod ligger i Atlas, 

som bilaga 1.  

https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-tandvard/handikappverksamhet/Hjalpmedel/resursenheten-for-nutrition/Sidor/default.aspx
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Förskrivning av tillbehör 

• Den eller de sjuksköterskor som är förrådsansvariga i varje team förskriver hem tillbehör 

som aggregat, sprutor och slangar i Proceedo. Beställningen skall göras som en individuell 

beställning per patient. Detta för att enhetschef ska kunna ta ut den enskilda fakturan i 

Proceedo.  

 

Beställning 
 

Beställning av nutritionsprodukter som näringsdryck, förtjockningsmedel och 

berikningsmedel av baspersonal eller närstående 

• Efter att sjuksköterska har förskrivit nutritionsprodukt i Sesam LMN meddelar denne 

baspersonal på särskilt boende eller i gruppbostad (den boende själv eller närstående kan 

också göra beställningen) att de kan göra beställning åt patienten genom att ringa 

Hjälpmedelcentrums kundtjänst 010 – 476 19 30 (knappval 1).  

• Beställning kan göras en gång per månad och varje beställning skall i regel motsvara en 

månads förbrukning.  

• För patienter på korttiden får baspersonal göra beställning på samma sätt som för 

patienter på särskilt boende eller i gruppbostad. Leveransadress är korttidens 

leveransadress.  

• Patienter i ordinärt boende får själva ringa Hjälpmedelcentrums kundtjänst 010 – 476 19 

30 (knappval 1) och göra beställning av förskriven nutritionsprodukt eller be närstående 

utföra detta.  

• Vid beställning av nutritionsprodukt så kan boende eller patient uppge för kundtjänst till 

vilken adress man önskar få varorna levererade.  Som patient i ordinärt boende kan man 

välja mellan att få sina varor levererade till sin hemadress, annan adress eller till ett 

utlämningsställe. Vid hemleverans är det viktigt att man anger korrekt adress, eventuell 

portkod och telefonnummer dit man kan ringa vid frågor kring beställningen.  

• Varorna levereras inom en vecka. Vid beställning till ordinärt boende så ställs varorna 

utanför dörren om man inte är hemma och tar emot leveransen. 

 

Beställning av sondnäring under övergångsperiod 

• Efter att sjuksköterska har gjort förskrivning i Sesam LMN meddelar denna 

baspersonalen på särskilt boende eller i gruppbostad som då kan ringa 

Hjälpmedelscentrums kundtjänst 010 – 476 19 30 och göra beställning. Leveransadress 

uppges vid beställning.  

• Beställning kan göras en gång per månad och varje beställning skall i regel motsvara en 

månads förbrukning. 

• Sjuksköterska meddela patient i ordinärt boende när förskrivning är färdig så kan 

patienten själv eller närstående ringa Hjälpmedelscentrums kundtjänst 010 – 476 19 30 

och göra beställning. Leveransadress uppges vid beställning. Varorna levereras inom en 

vecka. 

 

Beställning och leverans av tillbehör 

• Leverans av tillbehör sker till sjuksköterskans kontor (oavsett patientens boendeform), 

som sedan får leverera tillbehören hem till patienten. Varorna levereras inom en vecka. 
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• Hjälpmedelscentrum kommer i framtiden ta över leverans av tillbehör.  

• Baspersonal behöver meddela PAS-ansvarige sjuksköterska, när det finns tillbehör kvar 

för 14 dagar, som i sin tur får meddela förrådsansvarig sköterska att en beställning 

behöver göras. 

Kostnader 

 
Kostnad för patient på särskilt boende 

• Nutritionsprodukter beställs personligen till varje patient. För att få avdrag på 

matabonnemanget med motsvarande belopp behöver patient skicka in en kopia på 

fakturan till ekonomihandläggarna på Uppdragsavdelningen.  

• Fakturan skickas i slutet av varje månad.  

• Patient betala varuvärdet för sina produkter, men max 1400,- per månad.  

 

Adress till ekonomihandläggarna: 

Uppdragsavdelningen, ekonomihandläggarna 

Birger Svenssons väg 28 B 

432 80 Varberg  

 

Kostnad för patient i ordinärt boende 

• Patient i ordinärt boende betala varuvärdet för sina produkter, men max 1400,- per 

månad.  

• Fakturan skickas i slutet av varje månad.  

• Har man frågor kring sin faktura ringer man 010 – 455 39 50.  

 


