
 

  

 

Patientavgifter 
speciallivsmedel 
Från 16 års ålder  

Region Skåne 
291 89 Kristianstad 
044-309 30 00 
Skane.se 



  

Bakgrund 
Subvention av speciallivsmedel till patienter upp till 16 års ålder är 
reglerad i lag.  

För patienter från 16 års ålder beslutar respektive region om 
subvention samt fastställer patientavgifter. I Skåne kan, i enlighet 
med politiskt beslut, speciallivsmedel förskrivas med subvention till 
personer från 16 års ålder under förutsättning att regelverk och 
tillämpningsanvisningar följs. Länk till anvisningarna; 
Hjälpmedelsanvisningar - speciallivsmedel och pump för enteral 
nutrition - Vårdgivare Skåne (skane.se). 

Region Skånes förskrivningsportal Sesam LMN ska användas vid 
förskrivning, utom för undantag beskrivna i 
hjälpmedelsanvisningarna. Patientavgiften beräknas automatiskt i 
Sesam LMN. 

I denna broschyr återfinns patientavgifter för personer från 16 års 
ålder. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. 
Maximal egenavgift är 1 375 kronor per månadsförbrukning. 

Patientavgiften justeras inte även om avgiften är högre än Region 
Skånes avtalspris.  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#206208
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#206208


  

Kosttillägg 
Patientavgiften baseras på antal förpackningar per uttag, se nedan. 
1 förp/dag 140 kr per månadsförbrukning 
2 förp/dag 280 kr per månadsförbrukning 
osv 

Om förskrivet eller uthämtat antal är större eller mindre än vad som 
åtgår för exakt 30 dagar är patientavgiften 4,67 kr per förpackning. 
Patientavgiften för KetoCal 4:1 LQ beräknas enligt ovan. 

Sondnäring 
Patientavgiften beräknas på volym per uttag, se nedan. 
250 ml/dag 140 kr per månadsförbrukning 
500 ml/dag 280 kr per månadsförbrukning 
1000 ml/dag 560 kr per månadsförbrukning 
osv 

Om förskriven eller uthämtad volym är större eller mindre än vad 
som åtgår för exakt 30 dagar är patientavgiften 9,33 kr/500 ml.  



  

Berikningsprodukter 
Patientavgiften är 140 kr per månadsförbrukning vid ett dagligt 
tillskott av 35 g protein (proteinberikning) respektive 400–450 kcal 
(fett och/eller kolhydrater och protein).  

Protein 
Fresubin Protein Powder 35 kr per burk à 300 g 
Protifar  26 kr per burk à 225 g 
Essential Amino Acid Mix  21 kr per burk à 200 g 
Complete Amino Acid Mix 22 kr per burk à 200 g 

Fett 
Fresubin 5 kcal Shot 26 kr per förp à 4 x 120 ml 
Calogen  40 kr per förp à 4 x 200 ml 
MCT Oil Module  47 kr per flaska à 500 ml 
Liquigen  47 kr per förp à 4 x 250 ml 

Kolhydrater 
Nutrical   23 kr per förp à 4 x 200 ml 
Fantomalt  18 kr burk à 400 g 

Fett och kolhydrater 
Duocal  22 kr per burk à 400 g 
Calshake  33 kr per förp à 7 x 87/90 g 

Komplett pulvernäring 
Nutrison Powder 47 kr per burk à 860 g  
Elemental 028 Extra 52 kr per förp à 10 x 100 g 
Modulen IBD  23 kr per burk à 400 g  
KetoCal 3:1  25 kr per burk à 300 g 
KetoCal 4:1   25 kr per burk à 400 g 



  

Produkter med specifikt innehåll eller 
sjukdomsinriktat användningsområde 
Se lista nedan över vilka produktgrupper som ingår. Varje uttag ska 
täcka behovet för maximalt en månad. Produkterna förskrivs när 
kostnad vid eget inköp (egenvård) blir högre än patientavgiften. 
Patientavgiften är 140 kronor per uttag även om förskriven mängd 
inte täcker behovet för en hel månad. 

− Förtjockningsmedel  
− Lågproteinprodukter  
− Antisekretorisk faktor - läkarordination krävs 
− Vätskeersättning - läkarordination krävs  
− Grenade aminosyror - läkarordination krävs  
− Vitamin- och mineraltillskott 
−  Fibertillskott 

  



  

Celiaki, dermatitis herpetiformis eller 
allergi mot vete eller samtliga sädesslag 
Glutenfria livsmedel kan förskrivas från och med 16-årsdagen till och 
med 20-årsdagen vid ovanstående sjukdomar. Egenavgiften 
motsvarar den som regleras i Lagen (2002:160) om 
läkemedelsförmåner m m, § 20. För närvarande är denna egenavgift 
120 kronor per uttag av högst 90 dagars förbrukning1. 

Om personer med ovanstående sjukdomar är i behov av produkter för 
andra diagnoser eller nutritionsproblem, ska förskrivningstyp för 
aktuell produktgrupp väljas. Dessa produkter ska således inte 
inkluderas i patientavgiften för celiaki, dermatitis herpetiformis eller 
allergi mot vete eller samtliga sädesslag.  

 
1 Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel och stabil sjukdomsbild ska 
förskrivningen omfatta 90 dagars förbrukning per uttag. Patient/anhörig kan i samråd med 
förskrivare komma överens om mindre mängd än 90 dagars förbrukning per uttag. 
Egenavgiften är den samma oavsett mängd (f.n. 120 kronor/uttag).  
När behandling med speciallivsmedel påbörjas, vid förväntad kortare behandlingstid än 90 
dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad ska mängd per 
uttag anpassas utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation. 



  

PKU med flera medfödda metabola 
ämnesomsättningsrubbningar 
Från och med 16-årsdagen motsvarar egenavgiftens storlek den som 
regleras i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm, §20. För 
närvarande är denna egenavgift 120 kronor per uttag av högst 90 
dagars förbrukning2. 

Vid PKU och andra medfödda metabola 
ämnesomsättningsrubbningar kan andra ej specifikt till diagnoserna 
framtagna produkter förskrivas antingen ensamma eller i 
kombination med de sjukdomsanpassade. Patientavgiften är den 
samma oavsett vilken typ av produkter och vilken mängd som 
förskrivs vid ovanstående diagnoser. 

  

 
2 Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel och stabil sjukdomsbild ska 
förskrivningen omfatta 90 dagars förbrukning per uttag. Patient/anhörig kan i samråd med 
förskrivare komma överens om mindre mängd än 90 dagars förbrukning per uttag. 
Egenavgiften är den samma oavsett mängd (f.n. 120 kronor/uttag).  
När behandling med speciallivsmedel påbörjas, vid förväntad kortare behandlingstid än 90 
dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad ska mängd per 
uttag anpassas utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation. 



  

 

Patientavgiftsfoldern är publicerad på Vårdgivare Skåne, välj  
Vårdriktlinjer – Hjälpmedel – Anvisningar och sortiment – 
Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition – Anvisningar – 
Dokument och blanketter – Tillämpningar 
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