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1. Syfte  

Läkemedelsrådet ska vägleda och rekommendera hälso- och sjukvården i Region Skåne till 

lämpliga val av speciallivsmedel. Lokal arbetsgrupp (LAG) livsmedel för speciella 

medicinska ändamål arbetar på uppdrag av Läkemedelsrådet. Rekommenderade 

speciallivsmedel inklusive regionala riktlinjer vid behandling med speciallivsmedel vid vissa 

specifika sjukdomstillstånd sammanställs årligen i Skånelistan speciallivsmedel. Listan 

omfattar inte rekommendationer för barn. Lista och riktlinjer fastställs av Läkemedelsrådet.  

Skånelistan speciallivsmedel ska användas som riktlinje och stöd till förskrivare. Den kan 

också användas som kunskapsunderlag inom sluten vård samt kommunal vård och omsorg. 

Med god följsamhet tas ett gemensamt ansvar för Region Skånes resurser inom det 

subventionerade området samt lika och patientsäker nutritionsbehandling.  

2. Jävspolicy  

Sakkunniga inom Läkemedelsrådets grupperingar har ett stort ansvar exempelvis vid 

produktrekommendationer som på flera sätt påverkar industrin. Skyldigheten att vara 

konkurrensneutral betonas starkt och Region Skåne förväntar sig en strikt neutral hållning 

gentemot industrin. 

Alla som deltar i Läkemedelsrådsorganisationens arbete ska vart tredje år per 1 januari lämna 

in en deklaration av jäv där åtagande gentemot extern part redovisas. Detta gäller även den 

som inte haft någon kontakt med extern part. Deklarationen ska uppdateras/kompletteras vid 

eventuella förändringar. Jävsdeklarationen fylls i digitalt. Region Skånes jävspolicy samt de 

statliga myndigheternas information om jäv finns under följande länk. Region Skåne har 

beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och 

sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” 

ska gälla även för samverkan med nutritionsindustrin. 

3. Bedömningskriterier för Skånelistan speciallivsmedel 

Vid framtagandet av Skånelistan speciallivsmedel används nedanstående bedömningskriterier: 

• Listans riktlinjer är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, nutritionell och medicinsk 

nytta samt klinisk erfarenhet  

• Vid likvärdig nutritionell och medicinsk ändamålsenlighet rekommenderas det mest 

kostnadseffektiva speciallivsmedlet  

• Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation. Produktrekommendationen 

kan bestå av 1:a respektive 2:a handsval  

https://susforskningsmedel.skane.se/sbs/jav/minsida/login/enkel
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/lakemedelsradet/#12219
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• Bakgrundsinformation och motiv till respektive rekommendation återfinns i listan 

• Om rekommenderad produkt/produkter inte tolereras eller om näringsmässiga skäl 

motiverar annat val kan produkt utanför rekommendationslistan förskrivas under 

förutsättning att den omfattas av landstingssubvention  

• Om evidens för sjukdomsspecifikt speciallivsmedel saknas eller är otillräcklig kan 

Läkemedelsrådet besluta att produkten inte får förskrivas med landstingssubvention. 

Om produkten trots detta förskrivs kan ansvarig verksamhet faktureras kostnaden 

• Utpräglade specialistpreparat ska ordineras av specialistläkare innan de förskrivs. 

Anvisningar återfinns i listan  

• Referenslista ska finnas 

• Läkemedelsrådet fattar det slutgiltiga beslutet om Skånelistan speciallivsmedels 

utformning och innehåll. Detta sker vid beslutsmötet i november.  

4. Skånelistan speciallivsmedel – versioner   

Skånelistan speciallivsmedel trycks inte. Fastställd version publiceras på nedanstående sidor 

på Vårdgivare Skåne (https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/) för utskrift.  

• Läkemedel – Läkemedelsriktlinjer – Läkemedelsnära produkter  

• Hjälpmedel – Anvisningar och sortiment – Speciallivsmedel och pump för enteral 

nutrition – Sortiment – Produktkataloger och produktrekommendationer – 

Speciallivsmedel  

• Nutrition – Vårdprogram och riktlinjer  

• Information om ny lista kommuniceras via nyhet på Vårdgivare Skåne samt i 

Vårdgivarnytt. Samtliga dietister i Region Skåne får dessutom information via mail. 

Kommunanställda dietister samt sjuksköterskor i Skånes kommuner får informationen 

för kännedom, dietister via direktmail, sjuksköterskor via MAS/MAR-rådet.    

5. Revidering  

• Ändringar i fastställd lista görs enbart vid större direkta felaktigheter. Under året kan 

listan kompletteras med rekommendationer för nya produktgrupper eller nya 

indikationer.   

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/
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6. Läkemedel i Skåne 

• Läkemedel i Skåne är Läkemedelsrådets och lokala arbetsgruppers för läkemedel och 

nutrition årligen återkommande utbildningsaktivitet. Det åligger respektive LAG 

läkemedel/LAG livsmedel att medverka i programmet samt bemanna en 

posterutställning kring respektive terapiområde. 

7. Kontakt 

Ordförande i LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål utgör kontaktyta för 

terapiområdet. Se separat policy för kontakt mellan nutritionsföretagen, LAG livsmedel för 

speciella medicinska ändamål samt Verksamhetsområde Hjälpmedel. 

8. Preliminär tidplan för arbetet med Skånelistan 

 speciallivsmedel 

Månadsskifte augusti - 

september 

Information om produktförändringar, nya produkter, ny 

evidens eller nya indikationer ska vara LAG livsmedel för 

speciella medicinska ändamål samt Hjälpmedel tillhanda 

senast månadsskiftet augusti-september för att kunna 

värderas inför kommande års lista. 

September - oktober LAG livsmedel sammanställer information och tar fram 

reviderat förslag. 

Nya, ej upphandlade produkter, ska vara prissatta senast den 

1/10 för att kunna värderas inför kommande års lista. 

Priserna för kommande år ska vara godkända av Region 

Skåne senast den 1/10. 

Första veckan i november Finalt förslag på reviderad lista skickas till 

Läkemedelsrådets arbetsutskott senast första veckan i 

november för genomläsning och synpunkter inför 

beslutsmötet. 

Mitten – slutet november Slutligt fastställande på Läkemedelsrådets beslutsmöte  

Första två veckorna i 

januari 

Publicering på Vårdgivare Skåne och information till 

förskrivare. 

 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kunskapsstyrning/lpo/speciella-medicinska-andamal/
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