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Policy för kontakt mellan nutritionsföretag, LAG livsmedel för 
speciella medicinska ändamål och Verksamhetsområde 
Hjälpmedel  

Nyheter, information om och evidens för nya ej avtalade produkter, liksom ny 
evidens eller förändringar i innehållet i avtalade produkter ska skickas till ordförande 
i LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål*, till Hjälpmedels sortiment- och 
avtalsledare samt till kontaktperson hos upphandlad grossist. 
Baserat på Läkemedelsrådets policy för kontakt med läkemedelsföretag gäller 
följande:  

- Information om ny produkt och/eller produktförändringar ska sammanfattas på 
1 A4-sida inklusive eventuell evidens. Bifoga eller länka till referenser.  

- Informationen skickas via mail till nedanstående mottagare  
- Underlaget diskuteras i Sortimentsforum och vid behov på LAG livsmedels 

kommande möte. Beslut om eventuellt behov av kompletterande kontakter eller 
information tas därefter  

- Återkoppling sker till produktleverantör i form av ett samlat svar från 
Hjälpmedel och LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål. 

För att produkt ska bli aktuell för bedömning ska Region Skånes pris vara fastställt 
senast 1 vecka före möte i Sortimentsforum, produkten ska finnas tillgänglig på den 
svenska marknaden och prover på produkten ska finnas hos Hjälpmedel inför mötet.  
Under avtalstiden får och bör produktleverantörer informera om sina produkter i 
Region Skånes och kommunernas verksamheter. Denna information skall vara 
begränsad till produkter som finns på avtal. Nya produkter måste först godkännas av 
Sortimentsforum eller av Läkemedelsrådet innan det får kommuniceras ut/visas i 
verksamheterna. 

*) LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål sorterar under Läkemedelsrådet, 
ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region 
Skåne. LAG livsmedel ansvarar för evidensgranskning samt tar fram underlag 
gällande regionala riktlinjer och produktrekommendationer. Syftet är att åstadkomma 
evidensbaserad och kostnadseffektiv nutritionsbehandling och förskrivning. Av 
Läkemedelsrådet fastställda riktlinjer och produktrekommendationer publiceras i 
Skånelistan speciallivsmedel. 
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