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Referensgrupp nutrition 220209
Närvarande:
Elisabet Bergh Börgdal, Skånes universitetssjukvård, leg dietist och enhetschef (EBB)
Ewa-Marie Johannesson, Primärvården, hälsoval offentliga vårdcentraler, leg dietist
och verksamhetschef (EMJ)
Siri Klingström, Skånes sjukhus nordväst, leg dietist och enhetschef (SK)
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, leg dietist (AKN)
1. Föregående minnesanteckningar kompletteras med information om deltagare
LPO Mag-tarmsjukdomar och godkänns.
2. Ny representant för Skånes sjukhus nordost från och med nästa möte i
referensgruppen.
3. Omvärldsbevakning.
Ny ESPEN guideline Nutrition on hospital, länk: ESPEN guideline on hospital
nutrition - Clinical Nutrition (clinicalnutritionjournal.com)
Nytt nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och
behandling, länk Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor
prevention och behandling (d2flujgsl7escs.cloudfront.net).

Nya ärenden – information och prioritering
4. Nya måltider.
Finns utgångläge att använda som referens vid ev utvärdering? Nutrition Day
nov 2021 finns med ett flertal övergripande uppgifter. JS kontaktar Region
Service.
5. Överlämning av patienter, inkommen skrivelse.
Frågor i skrivelsen diskuteras, JS sammanställer och skickar svar.

Pågående ärenden – status/information/beslut
6. Skånegemensam ordinationsblankett för näringsdrycker till patient.
Gruppen anser inte att denna behövs efter att ha frågat runt i respektive område.
Möjligen om det kan bli aktuellt inför SDV.
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7. Skånemötet.2022-03-29.
Digitalt möte 9–12. Föreläsare klara. JS publicerar inbjudan och länk till mötet
på Vårdgivare Skåne.
8. Patientavgifter speciallivsmedel.
Då priset varit oförändrat under många år finns ett uppdrag om översyn. Förslag
till justering har tagits fram och diskuteras.
9. Patientinformationsmaterial.
Sammankallande från regionala Materialgrupper deltar via Teams. Klartecken
för att publicera material på Vårdgivare Skåne>Vårdriktlinjer>Nutrition när de
följer Region Skånes grafiska profil och är tillgänglighetsanpassade. Dialog
kring detta och JS visar presentation med länkar och info.
Nästa möte 2022-04-08
Sammanfattat av Jeanette Sjölander
Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och
utveckling - Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk.
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