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Till Hallands kommuner 
Nytt system för förskrivning av 
nutritionsprodukter för vuxna över 16 år 

Äntligen är överenskommelsen kring nutritionsansvar i hamn och den 1 mars 2018 
öppnar Hjälpmedelscentrum upp det nya förskrivarsystemet, Sesam LMN.  

Det nya systemet kommer hantera samtliga förskrivningar av nutritionsprodukter för vuxna, 
tidigare kallat SärNär. I och med detta blir möjligheten till och kostnaden för 
nutritionsbehandling samma, oavsett var i länet patienten bor och vem som gjorde 
förskrivningen. 

Här följer en kort information om vad systemet innebär och hur man som kommun lättast 
kommer igång med sina förskrivningar. 

Informationen finns även att läsa på www.regionhalland.se/hmc, klicka dig vidare till 
Information för förskrivare och därifrån till Resursenheten för nutrition. Där kan man också 
anmäla sig till förskrivarutbildning, ansöka om inloggningsuppgifter med mera. 

Förskrivningsrätt 
Kommunsjuksköterskor får förskrivningsrätt i systemet efter genomgången 
förskrivarutbildning. Förskrivningsrätten omfattar ett bassortiment av produkter, noga utvalda 
för att täcka behoven utifrån hemsjukvårdens nutritionsansvar. Sortimentet kommer 
regelbundet att följas upp i samarbete med representanter för förskrivarna.  

Förskrivarutbildning 
Förskrivarutbildning är obligatorisk för kommunsjuksköterskor. Den är ungefär tre timmar 
lång, kostnadsfri och tillhandahålls i Hjälpmedelcentrums lokaler i Halmstad och Varberg. 
Grupper med minst tio personer erbjuds förskrivarutbildning i egna lokaler, om så önskas. 
Efter genomgången förskrivarutbildning kan man ansöka om inloggningsuppgifter till 
systemet.  

Lager och distribution 
Produkterna kommer att lagerhållas och packas på Hjälpmedelscentrum i Halmstad och 
levereras till patientens hemadress. Patienten kan också välja en annan adress eller att själv 
hämta sitt paket på ett utlämningsställe i sitt närområde. Ett uttag görs i regel för en månads 
förbrukning åt gången och levereras till patienten inom två-fyra dagar. 

http://www.regionhalland.se/hmc
https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-tandvard/handikappverksamhet/Hjalpmedel/resursenheten-for-nutrition/Sidor/default.aspx
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Hjälpmedelscentrum kommer att kontakta varje kommun för diskussion om hur leveranser till 
äldreboenden, gruppbostäder och servicehus/äldrelägenheter ska utföras. 

Kostnader 
Patienterna betalar produktkostnaden upp till högkostnadsskyddet 1400:-. Kostnader som 
överstiger högkostnadsskyddet bekostas av förskrivarorganisationen, vilket i de flesta fall 
innebär Region Halland då det är där de mer omfattande nutritionsbehandlingarna ordineras. 

Region Halland tillhandahåller systemet med allt var det innebär av systemutveckling, 
förskrivarutbildningar, sortimentsarbete och informationsmaterial. Region Halland ansvarar 
också för att erbjuda telefonrådgivning kring sortiment och produktval. Kommunerna står för 
distributionskostnader för de uttag som görs från förskrivningar gjorda av 
kommunsjuksköterska. Kostnaden faktureras för minst en månad åt gången. 

Avgränsningar 
Sondnäringstillbehör, såsom slangar och aggregat, ingår inte i Hjälpmedelscentrums 
uppdrag. Så snart Hjälpmedelscentrum får klarhet i vart frågor kring det produktsortimentet 
skall hänvisas publiceras det på Resursenheten för nutritions hemsida. 

Produkter för barn omfattas inte av Hjälpmedelscentrums uppdrag utan förskrivs som 
tidigare.  

Mer information 
För att boka utbildning och ansöka om inloggningsuppgifter, besök 
www.regionhalland.se/hmc. Klicka dig vidare till Information för förskrivare och därifrån till 
Resursenheten för nutrition. 

Där läggs också informationsmaterial upp efterhand som det blir klart, till exempel 
sortimentsguider, patientinformation att dela ut och presentationsmaterial. I slutet av januari 
förväntas allt planerat informationsmaterial vara publicerat. 

Kontaktperson: Stina Grönevall, nutritionskonsulent 
Telefon:   035-16 43 38 
Epost:  nutrition@regionhalland.se 

 

Med vänlig hälsning 
Hjälpmedelcentrum Halland 

http://www.regionhalland.se/hmc
https://extra.regionhalland.se/halsa-vard-tandvard/handikappverksamhet/Hjalpmedel/resursenheten-for-nutrition/Sidor/default.aspx
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