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☐ Ja 

☒ Nej 
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☒ Ja  ☐ Nej 
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Revisionshistorik 

Datum för revidering och uppdatering Beskrivning 

2021-04-01 Tillägg mobilnummer till EN dietist 

2022-07-13 Uppdaterad länk - Nutrition på vårdgivarwebben 

 

Tillvägagångssätt 
Näringsdryck – kosttillägg - bassortiment 
 
För kund i ordinärt boende gäller följande 

1. Sjuksköterska ordinerar och förskriver ur bassortimentet på hjälpmedelscentrum/HMC 

Nutrition - Vårdgivare (regionhalland.se) 

2. Kunden eller annan utsedd person som sjuksköterska, undersköterska eller anhörig 

beställer via HMC 

3. Beställningen rings in första gången till HMC/ kundtjänst telefon 010-4761930, öppet 

08.00-15.30, lunchstängt 12.00-13.00.  

4. Du behöver ange personnummer på den person du beställer till och vilka produkter du 

vill beställa. Alternativet ”samma beställning som förra gången” finns också att välja.  

5. Fyll i alla uppgifter så utförligt du kan för att underlätta handläggningen.  

6. Därefter kan du som personal beställa via e-tjänsten 

https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter  

7. Uttag max en gång per månad. Förskrivningen gäller max ett år. 

8. Leverans sker till bostaden eller annan angiven adress 

9. Kunden faktureras upp till högkostnadsskydd 1400 kronor 

10. Sjuksköterskan följer upp ordinationen 

För kund i särskilt boende gäller följande 

1. Sjuksköterska ordinerar vilken näringsdryck som kunden skall ha 

2. Personal på boendet beställer näringsdrycken i Systemet Doris  

3. Leverans sker till boendet 

4. Kosttillägget ingår i matabonnemanget 

5. Sjuksköterskan följer upp ordinationen 

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/nutrition/
https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter


 
 

Tillvägagågssätt 
Sondnäring - Enteral Nutrition (EN) 
 

För kund i ordinärt boende gäller följande 

1. Läkare eller regionens (sjukhusets) dietist förskriver sondnäring och eventuella 

näringsdrycker som ska ingå  

2. Sjuksköterskan kan ringa till EN-dietist för konsultationer på tel 0764-953108 

3. Kunden eller annan utsedd person som sjuksköterska, undersköterska eller anhörig 

beställer via e-tjänsten https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter 

4. Beställningen kan också ringas in till HMC/ kundtjänst. telefon 010-4761930  

öppet 08.00-15.30, lunchstängt 12.00-13.00 

5. Leverans till bostaden eller annan angiven adress 

6. Uttag får ske max en gång per månad 

7. Kunden faktureras upp till högkostnadsskyddet 1400 kr  

8. Uppföljning sker av sjuksköterska och regionens dietist 

 

För kund i särskilt boende gäller följande  

1. Läkare eller regionens (sjukhusets) dietist förskriver sondnäring och eventuella 

näringsdrycker som ska ingå 

2. Kunden eller annan utsedd person som sjuksköterska, undersköterska eller anhörig 

beställer via e-tjänsten https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter 

3. Beställningen kan också ringas in till HMC/ kundtjänst telefon 010-4761930, 

öppet 08.00-15.30, lunchstängt 12.00-13.00 

4. Leverans till boendet 

5. Uttag får ske max en gång per månad 

6. Kunden faktureras upp till högkostnadsskyddet 1400 kr  

7. Uppföljning sker av sjuksköterska och regionens dietist 

8. Kunden har inget matabonnemang 

Bakgrund 
Rutinen ersätter den information som lämnats i samband med att SärNär-överenskommelsen 

trädde i kraft 2018-03-01.  

 

Ansvar/Omfattning 
 Sjuksköterska i Halmstads kommun förskriver / ordinerar ur ett bassortiment av 

näringsdrycker.  

 Tillbehör och utrustning för sondmatning: Kommunens sjuksköterska beställer på 

befintlig blankett i MAS-handboken tills annan rutin blir tillgänglig. Fakturorna sparas 

och skickas till ekonomiavdelningen på Södra vägen. Region Halland står för 

kostnaden.  

  

https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter
https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter
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