Läkemedelsnära produkter/Nutrition

Förändring vid förskrivning av
nutritionsprodukter i Västra Götaland

Handbok för förskrivning av nutritionsprodukter och
sondmatningstillbehör från 1 september 2017
Från och med 1 september finns handbok för förskrivning av nutritionsprodukter,
framtagen av Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter i Västra Götaland. Den reglerar
förskrivnings- och kostnadsansvar vid förskrivning. Handboken reglerar även hur
förskrivaransvaret fördelas samt överförs mellan vårdnivåer för att göra patientens väg i
vård och omsorg så smidig som möjligt.

Förskrivningsansvar av berikning, näringsdryck eller sondnäring
för personer i särskilt boende flyttas från kommunen till förskrivare i regionen

Västra Götalandsregionens ansvar
Förskrivning av nutritionsprodukter (näringsdryck, berikning och sondnäring) utförs av
läkare och/eller dietist. Från den 1 september startar en dietistorganisation inom
primärvården, Närhälsan dietistenhet.
Kommunernas ansvar
Kommunen beställer förskrivna nutritionsprodukter till patienter i särskilt boende.
Kommunerna har kostnadsansvar för beställda nutritionsprodukter (näringsdryck,
berikning och sondnäring) enligt Tillämpningsanvisning.
Process för övertagande av förskrivaransvar från 1 september 2017




Överrapportering till primärvården av patienter i särskilt boende för förskrivning
av nutritionsprodukter sker via kommunens sjuksköterska till patientansvarig
läkare.
För patienter i särskilt boende som behöver förskrivning utförd av dietist behövs
remiss från patientansvarig läkare.
Primärvården förskriver på av kommunerna framtagna kostnadsställen i
SesamLMN.

Läkemedelsnära Produkter / Augusti 2017

Mer information:









Förändringen omfattar endast förskrivning av berikning, näringsdryck och
sondnäring.
Kommunen behåller kostnadsansvaret för förskrivna nutritionsprodukter till
patienter i särskilt boende (vissa undantag finns). Primärvården har särskilda
kostnadsställen i SesamLMN för förskrivning till patient på särskilt boende.
Förskrivning- och kostnadsansvar av sondmatningstillbehör och nutritionspump
är oförändrad.
I regionen har läkare och dietist förskrivningsrätt till nutritionsprodukter
Primärvården har från 1 september dietister, Närhälsan dietistenhet.
Överrapportering till primärvården av patienter i särskilt boende för förskrivning
av nutritionsprodukter sker via kommunens sjuksköterska till patientansvarig
läkare.
För patienter i särskilt boende som behöver förskrivning utförd av dietist behövs
remiss från patientansvarig läkare.
Överrapportering kan påbörjas 1 september.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsnära produkter
http://regionservice.vgregion.se/lmn
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Förskrivning Nutritionsprodukter och sondmatningstillbehör i Västra Götaland, reglerat i
handbok Nutrition från 170901.

Särskilt boende (SOL)
och boende med särskild
service (LSS)

Nutritionsvård
process

Sjukhus

Screening

Screening görs enligt lokala rutiner. Screening görs enligt lokala rutiner. Screening görs enligt lokala rutiner.

Utredning

Sjuksköterska identifierar och
bedömer risker samt utreder
patientens matvanor.
Läkare tar ställning till utredning.
Läkaren och sjuksköterskan
samarbetar vid behov med dietist.

Sjuksköterska identifierar och
bedömer risker samt utreder
patientens matvanor.
Läkare tar ställning till utredning.
Läkaren och sjuksköterskan
samarbetar vid behov med dietist.

Sjuksköterska identifierar och
bedömer risker samt utreder
patientens matvanor.
Läkare tar ställning till utredning.
Läkaren och sjuksköterskan
samarbetar vid behov med dietist.

Läkare ordinerar
nutritionsbehandling. Sjuksköterska
ordinerar omvårdnadsåtgärder.
Läkaren och sjuksköterskan
samarbetar vid behov med dietist.
Arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast och
logoped är andra viktiga
professioner att samarbeta med.
Sjuksköterska och dietist har
centrala roller i att följa
nutritionsbehandlingen.

Läkare ordinerar
nutritionsbehandling. Sjuksköterska
ordinerar omvårdnadsåtgärder.
Läkaren och sjuksköterskan
samarbetar vid behov med dietist.
Arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast och
logoped är andra viktiga
professioner att samarbeta med.
Sjuksköterska och dietist har
centrala roller i att följa
nutritionsbehandlingen.

Läkare ordinerar
nutritionsbehandling. Sjuksköterska
ordinerar omvårdnadsåtgärder.
Läkaren och sjuksköterskan
samarbetar vid behov med dietist.
Arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast och
logoped är andra viktiga
professioner att samarbeta med.
Sjuksköterska och dietist har
centrala roller i att följa
nutritionsbehandlingen.

Enteral nutrition

Läkare eller dietist förskriver
nutritionsprodukter. Läkare, dietist
eller sjuksköterska förskriver
sondmatningstillbehör.

Läkare eller dietist förskriver
nutritionsprodukter. Läkare, dietist
eller sjuksköterska förskriver
sondmatningstillbehör.

Läkare eller dietist förskriver
nutritionsprodukter. Läkare, dietist
eller sjuksköterska förskriver
sondmatningstillbehör.

Utvärdering

Läkare/dietist/sjuksköterska

Läkare/dietist/sjuksköterska

Läkare/dietist/sjuksköterska

Vid avsteg från planerat utfall av
behandlingen kontaktas
patientansvarig läkare.

Vid avsteg från planerat utfall av
behandlingen kontaktas
patientansvarig läkare.

Vid avsteg från planerat utfall av
behandlingen kontaktas
patientansvarig läkare

Behandling:
Kostbehandling
Ätstödjande åtgärder
Kosttillägg

Ordinärt boende

Dokumentation

Alla yrkeskategorier som medverkar Alla yrkeskategorier som medverkar Alla yrkeskategorier som medverkar
i nutritions-vårdprocessen.
i nutritions-vårdprocessen.
i nutritions-vårdprocessen.

Informationsöverföring

Nutritionsbehandling
Nutritionsbehandling
Nutritionsbehandling
överrapporteras vid byte av vårdnivå överrapporteras vid byte av vårdnivå överrapporteras vid byte av vårdnivå
som all annan behandling.
som all annan behandling.
som all annan behandling.
Vid överföring av vårdansvar sker
förskrivning för kortare period
(förslagsvis 1 månad).
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Förskrivningsrätt Nutrition reglerat i handbok Nutrition från 170901

Styrande regelverk

Nutritionsprodukter

Nutritionspump

Sondmatningstillbehör

Barn – under 16 år
SFS 2002:687
LVFS1997:13
HSLF-FS 2016:84
Läkare med
specialistkompetens inom
områden angivna i LVFS
1997:13
Sjuksköterska
Dietist
Läkare
Sjuksköterska
Dietist
Läkare

Vuxna – fyllda 16 år
Reglerat i handbok

Läkare
Dietist

Sjuksköterska
Dietist
Läkare
Sjuksköterska
Dietist
Läkare
Kommunens sjuksköterska
kan förskriva om lokal
överenskommelse om
förtroendeförskrivning
tecknats.

Droppställning på hjul

Sjuksköterska
Dietist
Läkare

Sjuksköterska
Dietist
Läkare
Kommunens sjuksköterska
kan förskriva om lokal
överenskommelse om
förtroendeförskrivning
tecknats.

Droppställning monterat
som tillbehör på annat
hjälpmedel*

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast

* I de fall droppställning monteras som tillbehör på annat hjälpmedel följer förskrivningsansvar för
droppställningen förskrivningsansvaret för det hjälpmedel som droppställningen monterats på. Förskrivs
enligt Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
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