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Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Referensgrupp nutrition 2200609 
Närvarande: 
Anna-Karin Nilsson, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, leg dietist (AKN) 
Emma Branzell, Skånes sjukhus nordost, leg dietist (EB) 
Ewa-Marie Johannesson, Primärvården, hälsoval offentliga enheter, leg dietist och 
verksamhetschef (EMJ) 
Jeanette Sjölander, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (JS)  
Malin Söderholm, Närsjukhuset Simrishamn, hälsoval privata vårdcentraler, leg dietist (MS)  
Siri Klingström, Skånes sjukhus nordväst, leg dietist och enhetschef (SK) 

Vid punkt 16 även sammankallande i regionala nutritions-materialgrupperna: Linda Johnsson, 
Morvarid Shivaee, Dennis Hallén, Anita Borgmästars, Christina Johnsson, Kristina Rydell och 
Isabella Rää 

Ej närvarande:  
Elisabet Bergh Börgdal, Skånes universitetssjukvård, leg dietist och enhetschef (EBB). 

1. Föregående minnesanteckningar godkänns. 

2. Omvärldsbevakning 
− Synpunkter angående Nationella riktlinjer för vård vid obesitas SoS, kan lämnas fram 

till 220624. 
− Den viktiga maten – för dig som äter veganskt. Ny broschyr att sprida inom 

verksamheterna. 
− Utbildning Patientresa enteral nutrition, 220920. 

Nya ärenden – information och prioritering 
3. Användning av receptblad från företag 

Målsättningen är att producentneutralt material används och att allmänna recept tas fram i 
egen regi. 

Pågående ärenden – status/information/beslut  
4. Digital mat- och vätskeregistrering 

Det finns ett politiskt beslut om digitalisering av registrering och matbeställning på sjukhus 
i konceptet Nya måltider. Projektgrupp är bildad med representanter från Regionservice, 
Högskolan i Kristianstad och vården. SK och EBB ingår i projektgruppen. Ekonomiska 
medel finns för start av för-analys aug/sept. 

5. Kunskapsstyrningsorganisationen 
Inga beslut tagna, arbete pågår. 

6. Arbetsgrupp Nutritionsvård 
Ny representant från primärvården och komplettering med ytterligare kommunrepresentant. 
Representant från specialiserad vård saknas fortfarande. JS gör nytt utskick. Länk till 
arbetsgruppens uppdrag: Nutritionsvård - Vårdsamverkan Skåne (xn--vrdsamverkanskne-
dobn.se) 
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Region Skåne  

 

7. Riktlinje rimlig mängd glutenfria livsmedel per uttag 
Produktgrupperna behöver justeras på grund av nytt avtal. Nätverket för dietister inom 
celiaki ska återkomma med förslag efter sommaren för att därefter fastställas, publiceras och 
spridas. 

8. Regiongemensamt kostinformationsmaterial  
Beslutar att vi ska benämna det nutritionsbehandling och inte kostråd. EMJ och JS refererar 
till möte med kommunikation och ansvarig för projekt Regionalt 
patientinformationsmaterial, där inventering och insamling av befintligt material pågår ute i 
verksamheterna, utifrån LPO. Det blev ett positivt möte där vi framför att just insamlandet 
och framtagande av ett regionalt material redan finns men vi behöver stötting i 
slutprocessen av tillgänglighetsanpassning och grafisk profil. 

9. Den viktiga maten  
Broschyr Den viktiga maten på sjukhus är uppdaterad. Beslut att referensgruppsrepresentant 
sprider inom slutenvård i respektive förvaltning.  

10. Överrapportering nutritionsordination – riktlinje och ifyllningsbar blankett  
Viktigt att benämningen ordination används för att ssk i kommun ska ta över 
uppgift/uppföljning. Blankett/ordination faxas till hemkommunen samt faxas/skickas till 
ansvarig läkare på listad vårdcentral. Länk till riktlinje och blankett: Nutrition, vårdriktlinjer 
- Vårdgivare Skåne (skane.se) 

11. Åtgärdsförslag vid risk för undernäring 
Uppdaterade av Arbetsgrupp nutritionsvård. Information har skickats ut till MAS/MAR-
nätverket i Skånes kommuner. Bör vara känd även i våra verksamheter annars utskick via 
referensgruppsrepresentant.  

12. Vägledning för att hitta nutritionsinformation, Vårdgivare Skåne 
Policy för uppdatering saknas. Referensgruppen ställer sig bakom översyn vid stora 
förändringar men ingen löpande uppdatering. Den ska ffa ses som en vägledning och har 
inte som mål att vara heltäckande. Länk: Nutrition, vårdriktlinjer - Vårdgivare Skåne 
(skane.se) 

13. Psykiatri - nya avtal för utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder 
Nya avtal sedan 1/4. Tillgång till nutritionskompetens är inte specificerat. Önskemål om 
inventering gällande remisser till dietist från tex externa partners.  

14. QlikView-applikationen Hjälpmedelsprodukter  
Nuvarande data osäker då alla förskrivande enheter inte läses in. Felsökning är gjord, åtgärd 
pågår. 

15. Skånemöte för dietister 
a. Planering för hösten. Av inkomna förslag väljs tre att gå vidare med. 
b. Barndietisternas möte på em ska planeras av SUS Malmö.  
c. Arbetsordning för planering. Skickas ut för kommentarer senast 220617. 

16. Sammankallande i materialgrupperna inbjuds till dialog. 
Flera av grupperna berättar att det finns uppdaterat material utskickat eller på gång. Alla 
nämner problemet med att sätta av tid från kliniskt arbete för tillgänglighetsanpassning mm. 
Sammankallande i materialgrupperna kallas vid lämpligt tillfälle framöver för ny dialog. 

Nästa mötestid 220908 

Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och utveckling - 
Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk. 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#35782
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#35782
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#215789
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/nutrition/#215789
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/referensgrupp-nutrition/

