Ks § 117

Dnr 9017/117.109

Avgift nutritionsprodukter till personer fyllda 18 år i ordinärt boende och särskilt
boende
Landstinget debiterar en egenavgift till enskilda i tre olika nivåer för personer som är
fyllda 18 år.
1      Hel nutrition 1800 kr/månad avgiftsnivå för de personer som har sondnäring som
sin enda näringskälla och i nivå överstigande 10000 kcl per dygn. Smakportioner
av finfördelad mat kan ingå men har inte som huvudsyfte att vara del av
nutritionsbehandlingen (Landstingets ansvar).
Ex. Person med PEG eller sond får sondmat ca. 1200 kcal, kan ibland  smaka
några skedar  med  fruktpure, glass, grönsakspure mm= helnutrition 1800 kr
2.      Halv nutrition 900 kr/månad avgiftsnivå för de personer som har behov av
specialistlivsmedel i sitt dagliga kosthåll, där halva individuella
      näringsenergibehov kommer från specialistlivsmedel.
       Avgift för de som har sondnäring som enda näringskälla men i nivå
                  understigande 1000 kcal per dygn.
Exempel:
a) Person får kosttillägg motsvarande 1200 kcal och det bedöms vara
halvnutrition = 900 kr.
Kan äta frukost och förstärkta mellanmål, men varierar från dag till dag.
b) Handikappad med svåra rörelseproblem, fysisk inaktiv, låg vikt, energibehovet
ca 1000 kcal med förstärkning av vitaminer och mineraler, halvnutrition = 900 kr
.
3.   Tilläggsnutrition 400 kr/månad avgiftsnivå för de personer som är i behov av sitt
energiintag utifrån den medicinska bedömningen. Kan vara preparat för medicinsk
behandling ex. specifika aminosyror, fettsyror, energimoduler och
berikningsprodukter.
    Förslag till avgift
·         För personer som bor i särskilt boende med matabonnemang tas ingen extra

avgift ut om man får hela sitt näringsintag tillgodosett genom
matabonnemang.

·         För personer som bor i ordinärt boende i likhet med landstinget.
·         För personer som bor i LSS boende (Lagen om särskild stöd och service)

inhandlas mat och delar de boenden på matkostnaden varje månad. Om
komplettering av näringsprodukter sker debiteras den enskilde i likhet med
landstinget.

·         För personer som vistas på kommunens korttidsboende ingår vid behov

specialistlivsmedel i dygnspriset.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ovanstående egenavgifter för
nutritionsprodukter i likhet med landstinget.
       Kommunstyrelsens beslut 170530 § 86 upphör att gälla.

