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Referensgrupp nutrition 211202
Närvarande
Jeanette Sjölander, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, sammankallande (JS)
Elisabet Bergh Börgdal, Skånes universitetssjukvård, leg dietist och enhetschef (EBB), del
av mötet
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)
Jenny Svensdotter, Skånes sjukhus nordost, leg dietist (JES)
1. Föregående minnesanteckningar
Godkänns.

Nya ärenden- information och prioritering
2. Skånegemensam ordinationsblankett för näringsdrycker till patient
Inventering av vad olika verksamheter använder samt om behov av Skånegemensam
blankett finns till näste möte.
3. Kostnadsfria affischer om hälsosam mat via DRF
Varje verksamhet beställer utifrån behov. Sambeställning bör göras i så stor
utsträckning som möjligt.
4. Vanlig mat i gastrostomi – används det, varför och vad vet vi
Frågan kommer att hanteras inom ramen för kommande revidering av vårdprogram
enteral nutrition - vuxna.
5. Behövs foldern Den viktiga maten – på sjukhus
Representanterna menar att foldern fyller en viktig funktion. Den grafiska profilen
ska uppdateras. Nuvarande text bibehålls. Ansvar JS.
Viktigt att information om foldern sprids efter uppdatering.
Den viktiga maten – länk.
6. Omvärldsbevakning
Nya KVÅ-koder (SoS) fr o m 1/1 2022. Representanterna sprider informationen
inom sin förvaltning/verksamhet.
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7. Dietist till LPO Mag-tarmsjukdomar
Ersättare till dietist i LPO Mag-tarmsjukdomar har efterfrågats. Diskussion.

Pågående ärenden – status/information/beslut
8. Överrapportering nutritionsordination
Riktlinje för överrapportering av nutritionsordination från dietist i regional hälsooch sjukvård till sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård har tagits fram av
arbetsgrupp Nutritionsvård.
Representanterna bifaller riktlinjen. Publicering och spidning efter årsskiftet.
Arbetsgrupp Nutritionsvård - länk.
9. Vårdprogram enteral nutrition för barn
Behov av vårdprogram enteral nutrition för barn finns. Behovet måste, i enlighet
med anvisning från regional kunskapsstyrningsorganisation, spelas in och godkännas
av Kunskapsstyrningsrådet innan arbete påbörjas. Underlag ska tas fram. Ansvar JS.
10. Förskrivning av glutenfria produkter
Tillämpningsanvisning gällande mängd glutenfria produkter per uttag:
Inga önskemål om justering har inkommit. Anvisningen måste vara tydlig vad gäller
möjlighet till individuell anpassning. Nytt förslag till nästa möte. Ansvar SK.
Kontantbidrag i stället för förskrivning:
Förskrivargruppen stödjer inte en förändring. Bordläggs.
11. Bild- och undervisningsmaterial
Dialog gällande ev. upphandling pågår.
12. Patientinformationsmaterial på Vårdgivare Skåne
Dialog med Kommunikationsavdelningen pågår för stöd och vägledning med det
skånegemensamma kostinformationsmaterialet till patient.
13. Skånemöte för dietister 29/3 2022
På grund av osäkert covid-läge ändras planen. Mötet blir digitalt, förmiddag för alla
dietister och eftermiddag för barndietister.
Förslag på programpunkter diskuteras och arbetsuppgifter fördelas.
Nästa möte 2022-02-09
Sammanfattat av Jeanette Sjölander
Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och utveckling
- Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk.
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