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Förteckningen över de livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) som får utlämnas till nedsatt pris till
den som är under 16 år avseende vissa av regeringen fastställda sjukdomar. Dessa sjukdomar är Chron´s
sjukdom, fenylketonuri, galaktosemi, glutenintolerans, komjölksproteinintolerans, kort tunntarm,
laktosintolerans (medfödd och sekundär), kronisk njurinsufficiens, sojaproteinintolerans eller ulcerös colit.
En förutsättning för att ett specialdestinerat livsmedel ska kunna erhållas med prisnedsättning bör vara att det
har en sådan sammansättning att det vid ett visst sjukdoms- eller bristtillstånd helt eller delvis kan ersätta
normal föda. Det ska vara fritt från vissa beståndsdelar i den föda som ersätts eller innehålla särskilt låga eller
höga halter av ett eller flera näringsämnen. Produkterna måste vara näringsriktiga. Vidare bör endast
produkter som är väsentligt dyrare än motsvarande normala livsmedel komma i fråga för prisnedsättning.
Produkten måste även vara sådan att det är möjligt och rimligt för apoteken att kunna tillhandahålla denna.
Därför tas inte kyl- eller frysvaror med i förteckningen över varor som kan ge prisnedsättning. Dessa produkter
säljs istället i livsmedelsbutiker men omfattas då inte av förmånssystemet. Astma- och Allergiförbundet tycker
här att det även behöver tas fram lösningar för att ge samma prisnedsättningar för motsvarande kyl- och
frysvaror som uppfyller samma kriterier. Vi inser här att det skulle vara svårt att visa upp läkarintyg
avseende detta på en livsmedelsaffär. Detta går säkert att lösa så att även dessa livsmedel kan inhandlas till
nedsatt pris för nämnda patientgrupper.
Det finns ingen skyldighet för apoteksföretagen att ha med sina produkter på denna lista och det tycker vi på
Astma- och Allergiförbundet är fel. Vi inser att man inte kan tvinga företagen att föra in alla relevanta
produkter på listan, men vi tycker ändå att företagen ska uppmanas att göra detta. Sedan är
apoteksföretagen skyldiga att tillhandahålla produkterna på listan och det tycker vi på Astma- och
Allergiförbundet är bra.

Vänliga hälsningar,

Maritha Sedvallson
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