Ordination af
ernærings
præparater

Lægens ydernr., navn, adresse og telefonnr. (Stempel)

Region Syddanmark
Damhaven 12 . 7100 Vejle
Tlf. 7663 1000
regionsyddanmark.dk

Sikrede

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk,
under Sundhed & behandling, finder du mere
information om tilskud til ernæringspræparater.
Du kan for eksempel finde link til lovgivningen
på området.

Apotek/Leverandør

Patienter med sœrlige sygdomme
Patienter med alvorlig svœkkelse
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Barn

Vil du vide mere?

(Personnr., navn og adresse)

Spœdbørn med mœlkeallergi

Forsendelse og andre bemærkninger

Region

Syddanmark

Ordination (Gyldig i 6 måneder fra udstedelsesdatoen)
Ernæringspræparatnavn og -type, samt brugsvejledning
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Dato, underskrift og autorisations-ID

Forbeholdt apoteket/Leverandøren

Tilskud til ernæringspræparater
Bliv opdateret om reglerne
for tilskud
Det er muligt at få tilskud fra Region
Syddanmark til udvalgte ernæringspræparater, hvis en læge ordinerer præparatet ved at udskrive en såkaldt ”grøn
recept”.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
har regler for, hvem der kan få tilskud, og
hvem der ikke kan, samt hvilke præparater der gives tilskud til. Bliv opdateret om
reglerne i denne folder.

Hvilke præparater gives der
tilskud til?
Find listen over de tilskudsberettigede
ernæringspræparater på Sundheds
styrelsens hjemmeside sst.dk under
Sundhed & behandling /Ernæring.

Hvordan får man tilskud?
Læger kan udskrive en grøn recept, hvis
patienten opfylder betingelserne for
tilskud.

Hvor stort er tilskuddet?
Region Syddanmark dækker 60 procent
af udgiften til ernæringspræparatet,
mens patienten selv betaler de reste
rende 40 procent.
Patientens indkomst eller formue har
ingen betydning for tilskuddet.
Ud over det tilskud, regionen yder, er
der også forskellige muligheder for at få
kommunal støtte. Kontakt kommunen for
at få nærmere oplysninger.

HVEM ER BERETTIGET
til tilskud?

HVEM ER IKKE BERETTIGET
til tilskud?

Patienter med sygdomme, der med-

Småtspisende ældre, der hverken

fører, at patienten ikke kan synke eller
optage almindelig kost. Det kan være
kræft i munden, svælget, halsen, spiserøret eller maven. Det kan også være
neurologiske lidelser som apopleksi og
ALS (amyotrofisk lateral sklerose).

lider af sygdom eller er alvorligt
svækkede.

Patienter med alvorlig svækkelse,
det vil sige patienter, der er nødt til
at indtage ernæringspræparater i en
periode, fordi de ikke er i stand til at
indtage den mængde almindelig mad,
der skal til, for at dække deres behov
for næringsstoffer.
Det vil ofte være patienter, der er
svækkede efter en langvarig indlæggelse, efter kemo- eller stråleterapi
eller efter gentagne kirurgiske indgreb eller svære infektioner.

Spædbørn, der er diagnosticeret
med mælkeallergi.

Patienter, der er indlagt på et
sygehus. Så længe patienten er indlagt, er det sygehuset, der betaler.

Spædbørn, der ikke er diagnostice
ret som mælkeallergikere.

