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Fakturor
Region Jämtland Härjedalen skickar faktura avseende 
egenavgift för den månad då speciallivsmedel förbrukas till 
patientens aktuella adress.  

Avgifterna gäller tills annat kommuniceras. En årlig 
uppräkning av egenavgifter sker utifrån konsument-
prisindex, denna broschyr uppdateras i samband med 
uppräkningen.

Returer medges ej
Observera att speciallivsmedel inte kan tas i retur och att 
återbetalning för ej förbrukade varor inte är möjligt. 
Detta är att jämföra med de regler som gäller för läkemedel. 

Frågor?
Ta kontakt med din förskrivare om du har frågor och 
funderingar. 

PATIENTINFORMATION 

Regler för speciallivsmedel 
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Livsmedel för särskilda näringsändamål, så kallade 
speciallivsmedel, är en del av medicinsk behandling vid 
vissa sjukdomstillstånd.

Ordination och förskrivning
Ordination och förskrivning av speciallivsmedel görs av 
dietist, sjuksköterska, distriktssköterska eller läkare med 
specialistkompetens. Ordinationen baseras på ditt 
medicinska behov och en nutritionsbedömning.

Vilket preparat som förskrivs, och hur mycket, baseras på 
nutritionsbehandlingen och beräknas utifrån ditt 
individuella behov.

Egenavgifter
I länet gäller samma egenavgifter för speciallivsmedel 
oavsett om de förskrivs av Region Jämtland Härjedalen 
eller länets kommuner. Egenavgiften för speciallivsmedel 
ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Personer under 16 år
Förskrivning till barn regleras i läkemedelsförmånen 
(2002:160). Dessa produkter förskrivs enbart av läkare med 
specialistkompetens via livsmedelsanvisning.

 Egenavgiften är 120 kronor per uttagstillfälle. 

Personer 16 – 17,99 år
Förskrivning av speciallivsmedel och näringsprodukter sker 
på samma bedömningsgrund som för vuxna. 

 Egenavgiften är 120 kronor per uttagstillfälle.

Personer 18 år eller äldre
Egenavgiften för personer 18 år eller äldre är indelad i fyra 
nivåer: 

 Hel nutrition, 1 915 kronor per månad
För personer som har behov av sondnäring eller 
kosttillägg som enda energi- och näringskälla. 

 Halv nutrition, 958 kronor per månad
För personer som har behov av sondnäring eller 
kosttillägg motsvarande halva energi- och 
näringsbehovet. 

 Tilläggsnutrition, 426 kronor per månad
För personer som har behov av sondnäring eller 
kosttillägg motsvarande  400 - 1000 kcal/dag men 
mindre än halva energi- och näringsbehovet. 

 Tilläggsnutrition, 266 kronor per månad
För personer som har behov av sondnäring eller 
kosttillägg motsvarande ≤ 400 kcal/dag 


