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Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för förbättrad 
hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 
 
Efter hörande från SLS sektioner har synpunkter inkommit från Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och 
Svensk förening för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition (SPGHN). 
 
Svenska Läkaresällskapet vill härmed som svar på remissen avge följande yttrande. Se bilaga. 
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Remissvar angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om 
förskrivning av vissa livsmedel 

Läkemedelsverkets nya uppdatering av de livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) som kan förskrivas till nedsatt pris till 
vissa definierade diagnoser är som vi tidigare upprepade gånger påpekat otillräcklig av flera skäl. Hänsyn har inte tagits till den 
redan tidigare framförda kritik från bland annat SPGHN. Vi anför följande: 

I. Grunden för förskrivning av produkter för särskilda medicinska ändamål (sär-när) bör utgöras av behovet utifrån en 
professionell bedömning och inte som nu utifrån några enstaka diagnoser. 

II. Listan över diagnoser är helt inaktuell. Fortfarande ingår t ex laktasenzym, som kan användas vid laktosintolerans, bland 
de produkter som kan förskrivas som livsmedel till nedsatt pris, medan livsmedel för behandling av betydligt allvarligare 
tillstånd som glukos-galaktosmalabsorption saknas. Primär laktosintolerans är som tidigare påpekats ett normaltillstånd 
globalt sett och alltså inte att se som en sjukdom medan t ex glukos-galaktosmalabsorption är en livshotande medfödd 
sjukdom. I ljuset av en utökad nyföddhetsscreening av ett större antal medfödda ämnesomsättningssjukdomar för vilka 
kostbehandling ofta är hela behandlingen, är det förvånande att den tidigare ofullständiga och delvis felaktiga diagnos-
listan inte uppdaterats.  

III. Åldersgränsen 16 år är godtycklig och djupt orättvis. Många av tillstånden där sär-när produkter utgör behandlingen är 
behäftade med förlångsammad tillväxt. Många av patienterna har därför kvarstående tillväxtpotential efter 16 års ålder 
med rätt genomförd nutritionsbehandling. Att då vid en viss ålder plötsligt fördyra deras behandling drabbar blint och ter 
sig därför djupt orättvist. 

IV. Förskrivningsrätten är begränsad till speciella yrkesgrupper på ett för patienterna olyckligt sätt. Det borde ges utrymme i 
föreskrifterna för verksamhetschef att delegera förskrivningen till legitimerad dietist vid barnmedicinsk-, barnkirurgisk- 
eller barnhälsovårdsenhet. 

V. Av förslagstexten framgår att Läkemedelsverket anser att en produkt måste vara sådan att det skall vara ”möjligt och 
rimligt” för apoteken att kunna tillhandahålla den, varför t ex kylda och frysta produkter inte ingår. Redan idag säljer 
många apotek kylda varor. Det borde då också vara möjligt och rimligt att även ta in kylda livsmedel. 

VI. Prissättningen för de olika livsmedlen bör finnas lättillgänglig via Läkemedelsverkets och de olika apoteksföretagens 
hemsidor. 

VII. Produkten PreNan Discharge är en näringslösning anpassad för prematura barn som används i c:a 3 månader efter 
utskrivning till kanske några hundra icke-ammade barn per år i Sverige. En systematisk review (Griffin, 2007) visar att 
PreNan Discharge till denna grupp av barn leder till bättre tillväxt jämfört med en standardlösning. Vi föreslår därför att 
denna produkt förs upp på listan. Kostnaden för samhället skulle ju vara försumbar om den rabatterades, eftersom detta är 
en tillfällig behandling av en liten patientgrupp, medan det är en kännbar kostnad för den enskilda familjen. 
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