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Uppräkning av egenavgifter vid förskrivning av speciallivsmedel
inom regionen utifrån 2009 års beslut
Ärendebeskrivning
Norrlandstingens regionförbund beslutade 2008-04-10 om införande av
egenavgifter i regionen för FSMP (Food för 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 därmed 2009-01-01 i hela regionen efter beslut i
respektive landstingsfullmäktige. Vid förskrivningen av FSMP till barn från fyllda
16 år upp till 19 år en avgift på 120 kronor/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 kronor
(tilläggsnutrition) 750 kr halvnutrition och 1 500 kronor helnutrition (= hela
dagsbehovet) per månadsuttag. Avgifterna ingår inte i högkostnadsskyddet.
Egenavgiftsnivån för vuxna baserades på Konsumentverkets (KO) 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.
Egenavgiften har sedan införandet 2009 varit oförändrad inom regionen.
Norrländska läkemedelsrådet har gett representanter i länen uppdraget att se
över och föreslå uppräkningsnivå för egenavgifter vid förskrivning av FSMP inom
regionen.
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Projektgruppens förslag:
Hel nutrition, avgiftsnivå 1 800 kronor per månad
Avgift för de som ha 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 kronor 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 sin enda näringskälla motsvarande < 1000 kcal per dygn.

Tilläggsnutrition, avgiftsnivå 400 kronor 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.
Anmärkning: för patienter med tillägg motsvarande <400 kcal per dygn tas en avgift på
25 kronor/månad

Uppräkning av egenavgiftsnivå
En årlig, gemensam, uppräkning med start 2018 med samma beräkningsgrund
som förslaget, konsumentverkets beräkningar för livsmedelskostnader med
viktning av kostnaden mot äldre.
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Egenavgifter/intäkter jan-nov 2016:
1 133 660
Med nya avgifter motsvarar
ovanstående utfall en intäktsökning
med 43 % för samma period jan-nov
2016
1 620 140

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Föreslagen uppräkning av egenavgiftsnivån antas
2. En årlig uppräkning med samma beräkningsgrund som förslaget ska göras
med start 2018

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

