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Referensgrupp nutrition 211018
Närvarande:
Elisabet Bergh Börgdal, Skånes universitetssjukvård, leg dietist och enhetschef (EBB)
Jeanette Sjölander, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (JS)
Malin Söderholm, Närsjukhuset Simrishamn, hälsoval privata vårdcentraler, leg
dietist (MS)
Anna-Karin Nilsson, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, dietist och
verksamhetsutvecklare (AKN)
Ewa-Marie Johannesson, Primärvården, hälsoval offentliga vårdcentraler, leg dietist
och verksamhetschef (EMJ)
Siri Klingström, Skånes sjukhus nordväst, leg dietist och enhetschef (SK), del av
mötet.
Frånvarande:
Maria Landgren, Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, läkemedelschef (ML)
Jenny Svensdotter, Skånes sjukhus nordost, leg dietist (JeS)
1. Föregående minnesanteckningar
Godkänns. AKN har lyft frågan om hur psykiatrin ska representeras.
2. Omvärldsbevakning
a. Resultat av remiss för begrepp inom nutritionsområdet (SoS)
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/dokument-webb/ovrigt/resultat-av-remiss-medicinsknutritionsbehandling.pdf
b. GLIM finns beskrivet i Vårdhandboken
https://www.vardhandboken.se/Skane/vard-ochbehandling/nutrition/nutrition/utredning/
3. SDV-frågor
Angelica Persson uppdaterar referensgruppen om status. Lathund för termer
enligt NCPT kommer att tas fram för att underlätta förberedelsen till
dokumentation i Millenium.

Nya ärenden- information och prioritering
4. Förskrivning av glutenfria produkter
Tillämpningsanvisningen gällande mängd per uttag ska uppdateras.
Referensgruppen får i uppdrag att inventera om förskrivare ser behov av justering
av mängder, ändring av produktgrupper mm.
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5. Dietistresurser Hälsovalet
Enligt Förfrågningsunderlag och Avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne ska
Leverantören ska erbjuda dietistkompetens inom uppdraget för så väl
nutritionsbehandling som preventiva åtgärder. Om detta inte erbjuds bör
avvikelse till aktuell vårdcentral med kopia till Vårdgivarservice skrivas. Det
samma gäller om dietist anser att patient blivit felbehandlad.
6. Revidering av Vårdprogram enteral nutrition vuxna. Nominering till
arbetsgrupp
Vårdprogrammet ska revideras under 2022. Referensgruppen samt lämpligt
LPO/LAG kommer att nominera representanter till arbetsgruppen.

Pågående ärenden – status/information/beslut
7. Upphandling av bild- och undervisningsmaterial
Koncerninköp kommer att kontaktas för vägledning och stöd. Ansvar JS
8. Skånemöte för dietister
Slutlig planering av möte 10/11. Vårens möte är inbokat till den 29/3.
Barndietister kommer att ha ett eget möte på eftermiddagen.
9. Patientinformationsmaterial på Vårdgivare Skåne
Dialog med Kommunikationsavdelningen för stöd och vägledning gällande det
skånegemensamma kostinformationsmaterialet till patient pågår.
10. Vårdprogram enteral nutrition – inventering
Referensgruppen ska inventera vilka frågeställningar och oklarheter som
behöver förtydligas utifrån ett barnperspektiv. Standardiserade frågor att skickas
ut till dietister och övriga involverade professioner håller på att tas fram.
Nästa möte 2021-12-02
Sammanfattat av Jeanette Sjölander
Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och
utveckling - Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk.
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