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Hvad skal du vide om

Den grønne recept



Hvilke borgere kan få ordineret en grøn 
recept af deres læge?

Hvilke borgere kan ikke få ordineret en 
grøn recept af deres læge?

Borgere med svær sygdom som medfører, at de ikke 
kan synke eller optage almindelig kost. Dette er f.eks. 
mund-, svælg-, hals-, mave- og spiserørskræftpatienter 
eller patienter med neurologiske lidelser f.eks. ALS 
eller blodprop i hjernen. I enkelte tilfælde visse 
patientgrupper såsom patienter med AIDS, anoreksi 
eller nedsat optagefunktion af tarmen. 

Borgere med alvorlig svækkelse evt. efter alvorlig 
sygdom, hvor borgeren ikke kan indtage nok almindelig 
mad til at få dækket sit behov for næringsstoffer. Dette 
er typisk borgere, der har haft en langvarig indlæggelse, 
gennemgået kemo- eller strålebehandling, haft 
gentagne infektioner eller gentagne operationer. 

Spædbørn diagnosticeret med mælkeallergi.

Spædbørn ved forebyggende behandling af allergi.

Småtspisende ældre, der ikke lider af alvorlig sygdom 
eller svækkelse. Dette gælder også ældre, der scorer 2 
(i stor risiko for dårlig ernæringstilstand) i 
Socialstyrelsens Ernæringsvurderingsskema (EVS).

Småtspisende ældre er borgere, som har bevaret 
spiseevnen, men som på grund af kvalme, fysiske eller 
psykiske lidelser er ude af stand til at indtage mad i 
den mængde, der er nødvendig for at dække behovet 
for energi og næringsstoffer i perioder af mere end få 
dages varighed.

Borgere med ernæringsproblemer og vægttab

Det er kun patientgrupperne, der er beskrevet i denne folder, som er berettigede til tilskud i henhold til lovgivningen. 
Borgere, der ikke er berettigede til tilskud, er frit stillet til selv at købe ernæringspræparater uden tilskud eller proteind-
rikke. Derudover kan borgere, der ikke er berettigede til tilskud, benytte sig af privat eller kommunal diætistrådgivning.

Hvis borgere eller pårørende har brug for yderligere information, kan I henvise dem til regionens hjemmeside om 
tilskud til ernæringspræparater (grøn recept).  
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