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Referensgrupp nutrition 220908 
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)  
Elisabet Bergh Börgdal, Skånes universitetssjukvård, leg dietist och enhetschef (EBB). 
Malin Söderholm, Närsjukhuset Simrishamn, hälsoval privata vårdcentraler, leg dietist (MS, 
del av mötet)  

Ej närvarande: 
Siri Klingström, Skånes sjukhus nordväst, leg dietist och enhetschef (SK) 

1. Föregående minnesanteckningar godkänns med rättelse av punkt 4. Projekt för digitalisering 
av matbeställning och mat- och vätskeregistrering ingår inte i konceptet Nya måltider. 

2. Omvärldsbevakning 
a. Kunskapsstöd på remiss i sept: 

Lung- och allergisjukdomar: Matallergi (vårdförlopp) 
Hud- och könssjukdomar: Svårläkta sår (vårdförlopp och vårdprogram). 

b. Dietistutbildning på Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar planeras 
c. Hälsosamtal för 70-åringar – projekt under hösten 

Nu får också Skånes 70-åringar hjälp att göra hälsosamma val i vardagen - 
Region Skånes intranät (skane.se) 

d. Anvisning för rätt kodning vid undernäring (Socialstyrelsen) 
Anvisning för kodning vid undernäring (socialstyrelsen.se) 

3. Utbildning: Patientresa enteral nutrition för vuxna. Nytt datum 30/11. Arrangör Mediq och 
VO Hjälpmedel 

Nya ärenden – information och prioritering 
4. Fokusområden för referensgruppen hösten 2022 - våren 2023diskuteras och fastställs. 

Pågående ärenden – status/information/beslut  
5. Nivåstrukturering mellan dietister inom primärvård och specialistvård i Region Skåne 

Om remiss från specialistvården återsänds från primärvården med besked att enheten saknar 
dietist ska avvikelse skrivas och referensgruppsrepresentant meddelas. Ärendet lyfts 
därefter i referensgruppen för vidare handläggning. Kopia på remissvar kan räcka. 

6. Referensgruppen är tillagd som remissinstans för riktlinjer, vårdprogram mm som innehåller 
kost- och nutritionsanvisningar. JS skickar ut och sammanställer svar. 

Nästa möte 2022-10-13 

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