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Referensgrupp nutrition 220408
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)
Emma Branzell, Skånes sjukhus nordost, leg dietist (EB)
Malin Söderholm, Närsjukhuset Simrishamn, hälsoval privata vårdcentraler, leg dietist (MS)
Anna-Karin Nilsson, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, leg dietist (AKN)
1. Emma Branzell ersätter Jenny Svensdotter som representant för NO.
2. Föregående minnesanteckningar godkänns
3. Framtidsspaning
Diskussion samt inspel från Skånemöte för dietister.
4. Utvärdering av Skånemöte för dietister och plan för hösten
Positiv återkoppling där externa föreläsare och disputerade kollegor har varit extra
uppskattat. Höstens möte blir digitalt via Teams den 10 november kl 8.30-12.
Barndietister fortsätter med möte på eftermiddagen.
Möte våren 2023 planeras genomföras fysiskt.
5. Omvärldsbevakning
a. LUDD. Kommer ursprungligen från LEVA - Livsstil för effektiv viktnedgång
under amning. Leva är en metod inom ramen för stöd och behandlingsplattformen i
syfte att återgå till normalvikt inom 1 år efter förlossning. Dietist i primärvården
gör sitt magisterarbete LUDD (leva utan diabetesdiagnos) med verktyget LEVA för
kvinnor som haft graviditetsdiabetes. Patienter från Malmö och Lund inkluderas
b. AKO-riktlinje för celiaki, https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/mag-ochtarmsjukdomar/ako/celiaki/
c. Utbildning om enterala infarter, https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningar/utbildningar/enterala-infarter---webbutbildning/
d. SBU-rapport diabetes, Mat vid diabetes (sbu.se)
e. Cancerprevention i primärvården, Novusrapporten 2022.pdf (cancerfonden.se)
6. SDV
Carol Renteira ansluter och uppdaterar gruppen. Ersättare efterlyses fr o m 30/6.
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7. Utbildning Mediq
Mediq har inom ramen för avtalet ett uppdrag att genomföra utbildningsinsatser och
planerar nu höstens utbildning tillsammans med VO Hjälpmedel. Utbildningen riktar sig
till dietister, sjuksköterskor och övriga professioner. Förslag har inventerats och
sammanställs.
8. Arbetsgrupp nutritionsvård
Specialistvårdsrepresentant plus ersättare till primärvårdsrepresentant eftersöks. Info om
arbetsgruppens uppdrag finns här: Nutritionsvård - Vårdsamverkan Skåne (xn-vrdsamverkanskne-dobn.se).
Gruppen inventerar och återkommer med förslag.

Nya ärenden – information och prioritering
9. Patientsäkerhet
Genomgång av resultat för screening av risk för undernäring hos barn, ungdomar och
vuxna för helår 2021. Ca 20% av riskbedömda vuxna har risk för undernäring. Andelen
barn och ungdomar som screenas ökar successivt men långsamt. Pandemi och
personalbrist har sannolikt påverkat implementeringen. Diskussion om följsamhet till
riktlinje och hur referensgruppen kan bidra till ytterligare fokus på
undernäringsproblematiken.

Pågående ärenden – status/information/beslut
10. Ät bra - direktupphandling
Gruppen beslutar att inte gå vidare med direktupphandling.
Nästa möte 2022-06-09
Sammanfattat av Jeanette Sjölander
Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och utveckling Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk.
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