
God smak.
Når ingenting smaker.
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Når mat ikke frister.
Og næring er viktigere enn noensinne.

Fresubin er næringsdrikker som kan brukes når mat 
og drikke ikke smaker og det er viktigere enn noen 
gang å få i seg nok næring.  

Denne brosjyren inneholder de mest brukte 
næringsdrikkene som dekker behovet til de aller  
fleste som ikke klarer å spise tilstrekkelig. Noen er 
ernæringsmessig komplette og kan benyttes som 
eneste næringskilde eller som tilskudd til annet 
næringsinntak, mens andre kun skal brukes som 
tilskudd til annet næringsinntak. De kan benyttes til å 
forebygge og behandle underernæring og finnes i 
mange gode og varierte smaker. 
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Produktnavnet  
er lett å se

Energitettheten  
(kcal/ml) er tydelig merket

Informasjon om innhold av 
energi, protein, karbo
hydrater og fett per flaske 
 fremgår av nærings sirkelen.

Blåfarget «proteinkake
stykke» angir at produktet 
er proteinrikt, dvs. 20 % 
eller mer av energien 
kommer fra protein.

Fiberholdige produkter er 
tydelig  merket med 
fiberinnhold per flaske

Etiketten på Fresubinproduktene har et tydelig 
design for enkelt å finne den informasjonen man 
trenger for å kunne velge rett produkt.

Hvordan lese etiketten
Med fokus på protein, energi og fiber

3
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Mine notater



5

Innhold

Ernæringsmessig komplette næringsdrikker
Proteinrike og energikonsentrerte næringsdrikker

Fresubin 2 kcal DRINK med og uten fiber  ........................................ 6
Fresubin 2 kcal Mini DRINK med og uten fiber  ....................... 8

Protein og energirik næringsdrikk
Fresubin Protein Energy DRINK   .................................................................... 10

Protein og energirik næringsdrikk med lav GI
Diben® DRINK ................................................................................................................................ 12

Fettfri tilskuddsdrikk
Fresubin Jucy DRINK   ...................................................................................................... 14

Berikningsprodukter
Fresubin 5 kcal Shot  ............................................................................................................ 16

Refusjonsregler  ....................................................................................................................  18



6

Med og uten fiber.

Egner seg for personer 
med liten matlyst og 
personer med eller i risiko 
for under       er næring.

Inneholder alle 
essensielle nærings
stoffer og kan benyttes 
som tilskudd til annet 
matinntak eller som 
eneste næringskilde. 

Dosering
Anbefalt dosering er 1-2 flasker per dag som supplerende 
ernæring eller 4-5 flasker per dag som eneste næringskilde. 
Bør ikke overstige inntaket på 5 flasker per dag pga 
konsentrert vitamin- og mineralinnhold. Ikke egnet til barn 
under 3 år. Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

 2 kcal DRINK
Proteinrik og energi
konsentrert næringsdrikk  
med høyt innhold av vitamin D

Rik på 
vitamin D3

Proteinrik

Energi-
konsentrert
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Proteinrik

Energi-
konsentrert

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 400 kcal Karbohydrat: 45/43,6* g 
(45 E%/43,5* E%)

Protein: 20 g (20 E%) Fett: 15,6 g (35 E%)

Fiber: 0/3* g (0/1,5* E%) Vitamin D
3
: 10 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

* fibervarianten av Fresubin 2 kcal DRINK

Smaker med fiber

Sjokolade

Sitron

Cappuccino

AprikosFersken

Nøytral

Vanilje

Smaker uten fiber

Skogsbær

Vanilje

AprikosFersken

Karamell

Cappuccino

Nøytral

Glutenfri
Laktoseredusert 
Høyt innhold av 
vitamin D

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin, hvetedekstrin*

400 20
45 15,6

(1680)

Finnes også i smakene Asparges, Sopp 
og TomatGulrot
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Med og uten fiber.

Egner seg for personer 
med liten matlyst og 
personer med eller i risiko 
for under       er næring.

Anbefales når inntak  
av større volum byr  
på problemer. 

Inneholder alle essensielle 
næringsstoffer og kan 
benyttes som tilskudd til 
annet matinntak eller som 
eneste næringskilde.

 

 2 kcal Mini DRINK
Proteinrik og energi
konsentrert næringsdrikk

Dosering
Anbefalt dosering er 2-4 flasker per dag som supplerende 
ernæring eller 6-8 flasker per dag som eneste næringskilde. 
Bør ikke overstige inntaket på 8 flasker per dag pga 
konsentrert vitamin- og mineralinnhold. Ikke egnet til barn 
under 3 år. Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Rik på 
vitamin D3

Proteinrik

Energi-
konsentrert
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Næringsinnhold per 125 ml EasyBottle

Energi: 250 kcal Karbohydrat: 28,1 /27,3* g  
(45 /43,5* E%)

Protein: 12,5 g (20 E%) Fett: 9,8 g (35 E%)

Fiber: 0/1,9* g (0/1,5* E%) Vitamin D
3
: 6,25 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

* fibervarianten av Fresubin 2 kcal Mini

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin, hvetedekstrin*

Glutenfri
Laktoseredusert 
Høyt innhold av 
vitamin D

Smaker uten fiber

Skogsbær

Vanilje

AprikosFersken

Karamell

Cappuccino

Smaker med fiber

Sjokolade

Vanilje

Ernæringsmessig 
komplett

Fresubin 2 kcal mini

250 12,5
28,1 9,8

(1050)

Proteinrik

Energi-
konsentrert
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Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tillegg  
til annet næringsinntak eller 4-5 flasker dersom benyttet 
som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn under 3 år. 
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Egner seg for personer 
som trenger ekstra protein, 
som f. eks etter sykdom, 
skade, kirurgi og ved stort 
proteintap gjennom sår. 

Inneholder alle essensielle 
næringsstoffer. Anbefales 
benyttet som tilskudds
drikk, da proteininnholdet 
er høyt i forhold til 
energiinnholdet. Kan 
 benyttes som eneste 
næringskilde ved høyt 
proteinbehov.

 Protein Energy DRINK
Proteinrik næringsdrikk

Proteinrik

Energirik
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 Protein Energy DRINK
Proteinrik næringsdrikk

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 24,8/24,2* g 
(33/32,3* E%)

Protein: 20 g (27 E%) Fett: 13,4 g (40 E%)

Fiber: 0/0,5* g (0/0,7* E%) Vitamin D
3
: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

* Gjelder sjokolade

Ernæringsmessig 
komplett

Glutenfri
Laktoseredusert 

Smaker

Sjokolade

Tropefrukt

Markjordbær

Vanilje

Cappuccino

Fresubin Protein Energy Drink

300 20
24,8 13,4 

(1260)
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Egner seg for personer som 
opplever at andre nærings
drikker blir for søte og/eller  
gir unormalt høyt blodsukker.

Med fiber og lav glykemisk  
indeks (GI). Rik på en 
umettede fettsyrer. Inne
holder de marine omega3  
fett syrene EPA og DHA.

Inneholder alle essen sielle 
nærings stoffer og kan 
 benyttes som tilskudd til 
annet matinntak eller som 
eneste næringskilde. 

* lav glykemisk indeks (GI) < 55

Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tilskudd til 
annet matinntak eller 5 flasker per dag som eneste 
næringskilde. Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med 
forsiktighet til barn under 6 år.

Diben DRINK
Protein og energirik 
næringsdrikk med lav GI*

Proteinrik

Energirik
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 26,2 g (35 E%) 

Protein: 15 g (20 E%) Fett: 14 g (42 E%) 

Fiber: 4 g (3 E%) Vitamin D
3
: 4 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smaker

Vanilje

Skogsbær

Cappuccino

Nougat

Glutenfri
Laktoseredusert
Lavt natriuminnhold

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: Melkeprotein, fiskeolje, soyalecitin

Diben Drink

300

(EPA+DHA
0,11)

15
26,2 14

(1260)
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Egner seg for personer 
som trenger å begrense 
fettinntaket.

Inneholder melkeprotein  
i form av myse. 

Ikke egnet som eneste 
næringskilde. Kan kombineres  
med Fresubin Protein Powder  
for å sikre tilførsel av 
tilstrekkelig mengde protein.

Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tillegg til 
annet næringsinntak. Ikke egnet som eneste næringskilde. 
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet til 
barn under 6 år.

 Jucy DRINK
Fettfri juicelignende  
tilskuddsdrikk

Energirik
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 67 g (89 E%)

Protein: 8 g (11 E%) Fett: 0 g (0 E%)

Fiber : 0 g (0 E%) Vitamin D
3
: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer.  
Redusert elektrolyttinnhold.

Smaker 

Eple

Solbær

Kirsebær

Appelsin

Ananas

Glutenfri
Laktoseredusert
Fettfri

Fettfri 
tilskuddsdrikk
Mysebasert

Allergener: Myseprotein

Fresubin JucyDrink

300 8
67 0
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For tilførsel av energi  
og essensielle fettsyrer.

MCT* utgjør 25 % av fettet 
for lettere fordøyelse  
og absorpsjon. 

Inneholder ingen andre 
næringsstoffer enn 
vegetabilsk fett og skal  
ikke brukes som eneste 
næringskilde. 

*MCT =   triglyserider av  
middels kjedelengde

Dosering
Anbefalt inntak er 4 doser à 30 ml per dag  
fordelt utover dagen. Maksimalt 120 ml per dag.
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet  
til barn under 6 år.

 5 kcal Shot
Fettrik energiberikning

Vegansk

Energi-
konsentrert
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Næringsinnhold per 120 ml EasyBottle

Energi: 600 kcal Karbohydrat: 5 g (3 E%)

Protein: 0 g (0 E%) Fett: 65 g (97 E%)

Fiber: 0,5 g (0 E%) Essensielle fettsyrer: 14,4 g

Inneholder ikke vitaminer eller sporelementer i relevante mengder

Smaker

Nøytral

Sitron
Glutenfri
Laktosefri
Natriumfri
Melkeproteinfri

Beriknings produkt
Fettrik
MCTholdig

Allergener: Ingen

Fresubin 5 kcal Shot

600 0
5 65

(1260)

(2520)
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Næringsdrikkene  
kan dekkes på   
blå resept

Næringsdrikkene omtalt i denne brosjyren er  godkjent 
som «Næringsmidler til spesielle  medisinske formål» 
og skal brukes i samråd med helsepersonell. 

Kan kjøpes  
med eller  

uten resept
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Hvem kan få nærings drikker forskrevet på blå resept?

Næringsdrikker kan forskrives på blå resept etter § 6 i 
 Blåreseptforskriften ved følgende  tilstander eller 
sykdommer:

1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og 
spise rør og som hindrer tilførsel av  vanlig mat. 
 Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, 
og som hindrer opptak av viktige nærings stoffer. 
Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). 
Behandlings refraktær epilepsi (ketogen diett).

2. Laktoseintoleranse, melkeproteinintoleranse eller 
melkeallergi hos barn under 10 år.

3. Fenylketonuri (Føllings sykdom).

4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen 
sykdom som  medfører så sterk  svekkelse at 
nærings t ilskudd er påkrevd.



20

Hvordan forskrives næringsdrikker?

For at blåresepten skal gi rett til refusjon må legen din  
sende en individuell søknad om stønad til nærings
drikker på vegne av deg. Da vil Helfo vurdere om du kan 
få dekket utgiftene på blå resept. 

Du vil motta et vedtaksbrev fra Helfo når søknaden er 
ferdig vurdert. Hvis søknaden er innvilget, må dette 
vises frem på apoteket hver gang du henter nærings
drikker. Har du mottatt vedtaksbrevet i Digipost eller 
eBoks, kan du vise frem vedtaket digitalt. 

Det er egenandel på næringsdrikker på lik linje med 
legemidler på blå resept.
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Hvem kan forskrive og søke  
næringsdrikker dekket på blå resept?

Lege, inkludert fastlege, kan søke om individuell stønad 
til næringsmidler på vegne av deg som pasient. 

Hvor kan man kjøpe medisinske ernæringstilskudd?

Næringsdrikker selges kun på apotek og hos  bandagist. 
Du som bruker står fritt til å velge sykehusapotek, vanlig 
apotek eller bandagist som utleverer av næringsdrikker 
etter hva som passer best for deg. 
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Hvem dekker kostnadene for næringsdrikker?

I perioden søknaden behandles av HELFO må du selv dekke 
utgifter til næringsdrikker. Du kan få kostnaden refundert av 
HELFO i etterkant ved innvilgelse av søknad, mot fremvisning 
av kvittering. 

Forutsetning for refusjon, er at næringsdrikkene er kjøpt 
etter resept fra lege. Utlegg av næringsdrikker uten resept 
refunderes ikke av HELFO. Det er kun originale, spesifiserte 
kvitteringer som gjelder. Fristen for innsending av 
kvitteringer er 6 måneder fra kjøpsdato. Etter at vedtak 
foreligger betaler du kun alminnelig egenandel.

Hvilke næringsdrikker dekkes på blå resept?

HELFO har utarbeidet en produktliste over næringsmidler til 
 spesielle medisinske formål som dekkes på blå resept. Alle 
produktene omtalt i denne brosjyren er oppført på HELFOs 
liste og kan dekkes på blå resept. Du står fritt til å velge 
produkter fra denne listen uavhengig av hvilket merke som 
eventuelt er oppført på resepten eller hva du eventuelt har 
vært vant til å bruke på sykehus. 

Næringsdrikkene kan brukes som de er,  
eller benyttes i matlagningen

Husk at variasjon er viktig for ikke å gå lei, så varier gjerne 
mellom ulike smaker og konsistenser. Næringsdrikkene kan 
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også benyttes i matlagningen og berike enkle retter som 
smoothie, supper og desserter. Du kan spørre etter 
serveringstips på ditt apotek eller din bandagist eller se 
inspirasjon på www.freseniuskabi.com/no



Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@freseniuskabi.com
www.freseniuskabi.com/no
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…den med blå kork.
Når ingenting smaker.


