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Information om avgiftsförändring speciallivsmedel 
Från 1 september 2017 kommer en höjning av avgiften att genomföras. 

Bakgrund 
Norrlandstingens regionförbund beslutade 2008-04-10 efter utredning (Dnr 023/06) om 

införande av egenavgifter i regionen för FSMP, Food for Special Medical Purposes. 

Beslutet innebar förutom införande av egenavgifter vid förskrivning, även att glutenfria 

produkter begränsades till enbart förskrivning till barn under 16 år.  

 

Egenavgifterna infördes 2009- 03-01 i Landstinget Västernorrland efter beslut i 

landstingsfullmäktige 2009-02-12-13 § 13. Vid förskrivning av FSMP till barn från 

fyllda 16 år upp till 19 år en avgift på 120 kr/ månad, samma avgift som för barn under 

16 år vilket är lagstadgat och ingår i läkemedelsförmånen.   

 

Nivån för egenavgiften vid förskrivning beslutades bli för vuxna 250 kr 

(tilläggsnutrition), 750 kr halvnutrition och 1500 kr helnutrition (=hela dagsbehovet) per 

månadsuttag. Avgifterna ingår ej i högkostnadsskyddet. 

 

Egenavgiftsnivån för vuxna baserades på Konsumentverkets (KOV) beräkningar för 

livsmedelskostnader för olika grupper i ett hushåll med olika åldersgrupper.  

 

I beslutet sades också att årlig uppräkning utifrån dessa beräkningar skulle göras, vilket 

inte har skett. 

Aktuellt 

En arbetsgrupp med representanter från norra regionen har tagit fram ett förslag till 

uppräkning av egenavgiften för speciallivsmedel, FSMP.  

 

I samverkansorgan inom Norrlandstingens regionförbund har förslaget diskuterat och en 

gemensam överenskommelse gjordes att respektive Landsting/region fattar de politiska 

beslut som krävs för en avgiftsförändring.   

 

Förslaget är nu beslutat i Regionfullmäktige 2017-06-21-22 
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Beslut: 
Hel nutrition, avgiftsnivå 1800 kr per månad  
Avgift för de som har sondnäring och/eller kosttillägg som sin enda näringskälla. 

Smakportioner av finfördelad mat kan ingå, men har inte som huvudsyfte att vara en del av 

nutritionsbehandlingen.  

 

Halv nutrition, avgiftsnivå 900 kr per månad  
Avgift för de som har betydande behov av speciallivsmedel i sitt dagliga kosthåll, där minst 

halva, men ej hela det individuella närings- och energibehovet kommer från 

speciallivsmedel.  
Anmärkning: denna avgiftsnivå tillämpas för de med låga energibehov som har sondnäring 

och/ eller kosttillägg som enda näringskälla motsvarande ≤1000 kcal per dygn.  

 

Tilläggsnutrition, avgiftsnivå 400 kr per månad  
Avgift för de som har behov av komplettering av maten med kosttillägg. Tilläggsnutritionen 

motsvarar mindre än halva det individuella närings- och energibehovet. Här ingår även 

preparat för medicinsk behandling t ex. produkter vid metabol sjukdom, energimoduler, 

berikningsprodukter 

 

Tilläggsnutrition, avgiftsnivå 250 kr per månad 

För patienter med tillägg motsvarande ≤ 400 kcal/dag. 

 

De nya avgifterna gäller från 1 september. 

Praktisk hantering 
Till personer som har leverans av speciallivsmedel kommer i den kommande fakturan 

från OneMed information om de nya avgifterna att finnas. 

 

I beställningssystemet kommer de nya avgiften att läggas in från den 1 september. 

 

Ett brev till personer med speciallivsmedel kommer att skickas ut under v 33 -34 med 

information om de nya avgifterna. 

 

Annons om avgiftsförändringarna kommer att finnas i lokaltidningarna under v 34. 
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