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Vägledning för att hitta information om nutritionsområdet 
på Vårdgivare Skåne 
 
Navigera via rubriken Vårdriktlinjer/Nutrition 
Nutrition, vårdriktlinjer - Region Skåne (skane.se) 
 
Från vänstermenyn når du:  

• Nutritionspärmen: om måltider, specialkoster, enteral och parenteral nutrition på 
sjukhus med mall för sondmatningsschema, ansvar, rekommendationer och praktiska 
råd.  

• Förebygga och behandla undernäring: med Socialstyrelsens riktlinje, vägledning till 
verksamheter (inklusive kommunerna), konkreta åtgärdsförslag och exempel på lokala 
rutiner. 

• Förskrivning speciallivsmedel som är en genväg till ytterligare information om 
speciallivsmedel. 

 
I mitten av sidan hittar du: 
Vårdprogram och stödmaterial och underrubrikerna  

• Vårdprogram och riktlinjer. Där finns Skånelistan inklusive dess sammanfattning samt 
vårdprogram för till exempel övervikt och fetma hos barn respektive vuxna, enteral 
nutrition med flera.  

• AKO riktlinjer för primärvården med genvägen till riktlinje om enteral nutrition. 
• Råd, metoder och verktyg med information om PEN, ESPEN, SoS, SKL, 

Livsmedelsverkets databas med mera liksom verktyg för att beräkna proteinbehov  
och energi, BMI och BMI för amputerade samt tvärprofessionell epikris för dietister. 

• Ansvarsfördelning där du hittar information om nivåstrukturering dietister - både 
beslut om och tillämpning av den samt kostnadsansvar mellan kommunerna och 
Region Skåne med den så kallade Krysslistan. 

• Patientinformation med publikationerna Den viktiga maten, Trycksår, undernäring och 
fall samt länk till Kostråd för primärvården. 
 

I högermenyn hittar du: 
• Nyheter inom området 
• Relaterad information till bland annat Nutritionsportalen med information om avtalat 

sortiment samt beställningsrutiner för förbrukningsmaterial. 
• Utbildningskalender dietist med de i närtid mest aktuella utbildningarna relevanta 

för kåren. Utbildningslänkarna leder vidare till den regionala utbildningskalendern där 
det går att sortera utbildningarna efter yrke. 

 
  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/nutritionsparmen/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/forebygga-behandla-undernaring/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#35800
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#139844
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#35853
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#35782
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#35784


 
 

Navigera via rubriken Vårdriktlinjer/Hjälpmedel/Anvisningar och 
sortiment/Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition 
Hjälpmedel för speciallivsmedel - Region Skåne (skane.se) 
 
Från vänstermenyn når du:  
Anvisningar med underrubrikerna: 

• Specifika riktlinjer som innefattar information kring patient med skyddad identitet, 
papperslösa, utomlänspatient samt riktlinje förskrivande kund med beskrivning av hur 
man beställer behörighet i Sesam LMN. 

• Hjälpmedel i hushållet med fördjupande rubriker: 
o Hjälpmedel för att äta och dricka med information om nutritionspump, 

förskrivningsrätt, riktlinjer och produktkatalog för nutritionspump, patient-
information, patientens ansvar.  

o Livsmedel för speciella medicinska ändamål: underrubriken Generella 
riktlinjer för samtliga ISO-koder innefattar information om bland annat 
förskrivningsrätt och förskrivningsriktlinjer av speciallivsmedel över och under 
16 år, riktlinjer mängd/uttag, patientavgifter speciallivsmedel och så vidare. 

• Dokument och blanketter med fördjupande rubriker: 
o Patientinformation om hjälpmedel och ansvar 
o Rutiner vid beställning av hjälpmedel 
o Tillämpningar med anvisningar om enteral nutrition i pulverform vid 

utlandsvistelse, patientavgifter speciallivsmedel, riktlinjer för mängd gluten-
fria produkter per uttag samt subvention av vitamin- och mineraltillskott. 

 
Sortiment med underrubrikerna: 

• Löpande produktinformation med aktuellt om pump och speciallivsmedel, 
leveransinformation, nya eller utgående produkter och så vidare. 

• Produktkatalog och produktrekommendationer, Skånelistan speciallivsmedel, 
inklusive dess sammanfattning och information om enteral nutritionspump.  

 
Navigera via rubriken Vårdriktlinjer/Hjälpmedel/Beställningssystemet 
Sesam 
Instruktioner och manualer till Sesam - Region Skåne (skane.se) 
 
Från vänstermenyn når du:  

• Beställ behörighet till Sesam (Visma webSesam, Sesam LMN, WebSesam och S2). 
• Sesam LMN med manualer för Sesam LMN. Pump enteral nutrition, manualer och 

blanketter samt kontaktuppgifter för frågor och till support:  
o Frågor om hjälpmedelsanvisningar: hjalpmedelsguiden@skane.se  
o Frågor om sortimentet: sortimenthjm.hoh@skane.se  
o Support till Hjälpmedel kundtjänst: hjalpmedelkundtjanst@skane.se, telefon  

044-19 46 30, fax 044-19 46 55. 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#187470
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#187470
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#187477
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/bestall-behorighet/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#187479
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#206208
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#187460
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#196186
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/anvisning/#187461
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/sortimentet/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/sortimentet/#194664
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/sortimentet/#194480
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar-sortiment/speciallivsmedel-pump/sortimentet/#194479
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/bestall-behorighet/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/hjalpmedel/bestallningssystemet-sesam/sesamlmn/
mailto:hjalpmedelsguiden@skane.se
mailto:sortimenthjm.hoh@skane.se
mailto:hjalpmedelkundtjanst@skane.se
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