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Referensgrupp nutrition 210907
Närvarande:
Elisabet Bergh Börgdal, Skånes universitetssjukvård, leg dietist och enhetschef (EBB)
Jeanette Sjölander, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (JS)
Jenny Svensdotter, Skånes sjukhus nordost, leg dietist (JeS)
Malin Söderholm, Närsjukhuset Simrishamn, hälsoval privata vårdcentraler, leg
dietist (MS)
Anna-Karin Nilsson, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, dietist och
verksamhetsutvecklare (AKN)
Siri Klingström, Skånes sjukhus nordväst, leg dietist och enhetschef (SK), del av
mötet.
Frånvarande:
Maria Landgren, Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, läkemedelschef (ML)
Ewa-Marie Johannesson, Primärvården, hälsoval offentliga vårdcentraler, leg dietist
och verksamhetschef (EMJ)
Anna-Karin Nilsson välkomnas till gruppen. Anna-Karin ersätter Helena Magnusson
som representant för FV Psykiatri, habilitering och hjälpmedel.
1. Föregående minnesanteckningar
Godkänns.
2. Dietist till SDV-projektet
SDV-projektet behöver dietistresurs. Frågan går ut via representanterna.

Nya ärenden – information och prioritering
3. PM/Vårdprogram enteral nutrition - barn
Vårdprogram enteral nutrition för barn har efterfrågats. Referensgruppen ska
initialt inventera vilka frågeställningar och oklarheter som behöver förtydligas.
Standardiserade frågor ska skickas ut till dietister och övriga involverade
professioner.

Pågående ärenden – status/information/beslut
4. Nutritionsinformation på Vårdgivare Skåne
Vägledning om var viktig nutritionsinformation återfinns på Vårdgivare Skåne
ska efter mindre justeringar publiceras under Vårdriktlinjer – Nutrition –
Vårdprogram och stödmaterial.
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5. Kunskapsstyrningsorganisationen
Förslag på uppdragsbeskrivning för Lokal Samverkansgrupp (LSG) Nutrition
har skickats till Kunskapsstyrningsrådet. Beslut inväntas.
6. Förskrivande enhet (kund)
Arbetet med att slutföra registrering av förskrivning i SesamLMN på
förskrivande enhet i enlighet med Hjälpmedelsanvisningarna håller på att
slutföras.
7. Sondmatsordination
Kommer att publicera i Nutritionspärmen efter mindre justering.
8. Bild- och undervisningsmaterial
Referensgruppen är positiva till upphandling. Behov och önskemål ska
inventeras. Koncerninköp har kontaktats.
9. GLIM
DRF rekommenderar Sveriges dietister att arbeta med GLIM. Regionalt beslut
saknas men frågan bevakas.
10. PPM undernäring regionalt och nationellt
Nutrition Day genomförs på vissa vårdavdelningar i Skåne. Någon annan typ av
PPM görs inte i Sverige. Nationellt initiativ motsvarande PPM trycksår mm
saknas.
Övrigt
- Näringsdrycker ska inte förskrivas om de ordineras som en del av förberedelsen
inför operation eller röntgen. Ansvarig vårdenhet ska i stället beställa
produkterna i Raindance alternativt uppmana patienten att köpa dem via apotek.
Nästa möte 2021-10-18
Sammanfattat av Jeanette Sjölander
Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och
utveckling - Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk.
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