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Rutin för SärNär, livsmedel för särskilda 
näringsändamål   
Särnär står för livsmedel som på grund av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod 
skiljer sig från andra livsmedel. De är avsedda för personer som på grund av sjukdom eller 
annat förhållande är i behov av särskild kost.    
   

Begreppet SärNär innefattar:    
• Livsmedel för speciella medicinska ändamål, vilket bland annat inkluderar 

näringsdrycker och sondnäring.    

• Modersmjölksersättning, proteinreducerade och glutenfria livsmedel.    

• Inom Västra Götalandsregionen har man även valt att inkludera 
sondmatningstillbehör    

   
Barn och vuxna i ordinärt boende kan få subvention vid förskrivning av nutritionsprodukter.  
Förskrivning skall alltid föregås av en individuell bedömning för att utvärdera om patienten 
är i medicinskt behov av dessa produkter.    
   
Det är alltid en läkare eller dietist som ordinerar/förskriver vilka produkter patienten skall 
använda.    
Sondmatningstillbehör och nutritionspump kan förskrivas av läkare, dietist och 
sjuksköterska.   
   

Ansvarsfördelning   
VGR ansvarar för och bekostar nutritionsprodukter till patienter i kommunens 
hemsjukvård i ordinärt boende.    
   
VGR ansvarar för och bekostar sondmatningstillbehör/nutritionspump både i 
hemsjukvård och på Särskilt boende    
   
Kommunen är fortsatt betalningsansvarig för nutritionsprodukter till personer som bor på 
Särskilt boende (med heldygnsinackordering) samt för nutritionsprodukter till patient under 
vistelse på korttidsplats om inte det inte har reglerats i någon lokal överenskommelse med 
regionen.   
   
Behörighet att ordinera produkter har från och med slutet av 2017 övergått till dietist (och 
läkare) inom primärvård och skall föregås av ett läkarintyg utfärdat av patientansvarig läkare. 
Lathund för remiss – se bilaga 1 sidan 3.    
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Beställningsrutin   
För personer inskrivna i hemsjukvård i såväl särskilt som ordinärt boende.   
 
Dietist lägger in ordination i beställarsystemet. 
   
Sesam Läkemedelsnära (Sesam LMN) används som förskrivnings- och beställningssystem för 
de läkemedelsnära produktområdena diabetes, inkontinens, stomi och särnär (barn och 
vuxna) i Västra Götaland.    
     
 
Länk till Sesam LMN finns på www.vgregion.se/clp   
Om förskrivning/beställning via systemet inte fungerar eller vid frågor kan sjuksköterska ta 
kontakt med OneMed Sverige AB, kundtjänst på telefon 031-706 30 70.   
På OneMed finns ordinatörens förskrivning som underlag vid beställningen.    
   
 
 
Manuell förskrivning och beställning med fax är endast möjligt till asylsökande, 
personer som vistas i Sverige utan tillstånd (gömda), personer med skyddade 
personuppgifter, nyfödda som ännu inte fått sitt fullständiga personnummer samt till 
personer som inte är folkbokförda i Västra Götaland.    
Manuell förskrivning och beställning med fax kan också användas vid förskrivning av ej 
upphandlad produkt.   
   
 
Förslagsvis görs avrop på beställning en gång per månad och i samlad form för 
att undvika onödiga transportkostnader.   
   
Akutleverans   
Beställning före kl. 14.00 med levereras följande vardag.   
Extra transportkostnad tillkommer.   
   
Expressleverans   
Beställning före kl. 12.00 med levereras samma dag.   
Extra transportkostnad tillkommer.   
  

 

 

Beställning, handbok med mera. 

http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Centrum-

LakemedelsnaraProdukter/CLP-vardpersonal/Centrum-Lakemedelsnara-

Produkter21/Vanstermeny-3/   
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Lathund inför remittering till dietisten 
Det är många gånger så att du som sköterska är den som finns närmast patienten och 
bäst känner till dennes ätförmåga, eventuell förändring av den och patientens vikt 
över tid. 
 
För att jag som dietist ska kunna göra det bästa för patienten vad avser 
kostbehandling så är det några uppgifter som är av extra vikt att få med i den remiss 
som ansvarig läkare skriver till Närhälsan dietistenhet.  
 

• Aktuell vikt och längd samt vikthistoria. 
 

• Intag av vanlig mat;  
- Mängd (om mat- och vätskelista finns att tillgå är det av värde att bifoga 

remissen). 
- Antal måltider samt måltidsordning 
- Nattfasta över 11 timmar? 
- Eventuella svårigheter att tugga och eller svälja. Har logoped bedömt tugg- och 

sväljförmåga? 
- Berikade måltider?  
- Matdistribution?  
- Stöd vid måltider? 

 
• Intag av kompletterande nutritionsprodukter eller om patienten har 

Full nutrition genom sondnäring och eller näringsdrycker. 
 

• Har patienten tillgång till kyl/frys/skafferi och tillagningsmöjligheter?  
 

• Vilken typ/vilka typer av produkter samt mängd av dessa som intas. 
 

• Namn på kontaktperson samt telefonnummer till denne (kan vara anhörig eller du 
som sköterska) om det inte är patienten själv som för sin talan. 
 

• Eventuellt tolkbehov och språk 
 

• ICD10-diagnos 
 
Genom meddela remitterande läkare dessa uppgifter kommer remissförfarandet att 
gå smidigare, jag som dietist kan snabbare hjälpa patienten och behöver i mindre 
utsträckning ta din tid i anspråk för att få in kompletterande uppgifter. 
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