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Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Referensgrupp nutrition 221013 

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) 8.30-9.00 

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

Malin Söderholm, Närsjukhuset Simrishamn, hälsoval privata vårdcentraler, leg dietist (MS) 

1. Föregående minnesanteckningar godkänns. 

2. 1177-strateger informerar om olika sätt att använda 1177.  

Referensgruppen beslutar att vi ska sträva efter regional samverkan inom 

nutritionsrelaterade ärendetyper och ska vid nästa möte presentera vad som finns eller är 

under framtagande i respektive förvaltning/verksamhet.  

3. Omvärldsbevakning 

a. Patientresa enteral nutrition 30/11 

Patientresa enteral nutrition för vuxna - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

För spridning 

b. SOSFS 2014:10 är ersatt av HSLF-FS 2022:49  

HSLF-FS 2022:49 (socialstyrelsen.se) 

Nya föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 

undernäring (socialstyrelsen.se)  

Lokala riktlinjer, information på hemvist, goda exempel mm behöver 

uppdateras. 

c. Ett näringsrikt samarbete. 

Äldre personers behov i fokus: Nytt utbildningspaket ska stärka arbetet mot 

undernäring - Socialstyrelsen 

d. Remiss Äldreomsorgslag – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 

äldre personer, Diarienummer: SOU 2022:41  

Remiss av betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 

omsorg för äldre personer - Regeringen.se 

e. Vårdhandboken – Nutrition – Utredning är uppdaterad  

Utredning - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

f. Utbildningsportalen ersätts av Lärportalen 

Utbildningarna i Utbildningsportalen stängs 12/12 (ex STRONGkids-

utbildningen). Lärportalen blir tillgänglig 2/1. 

Lärportalen - Region Skånes intranät (skane.se) 

  

mailto:jeanette.sjolander@skane.se
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/patientresa-enteral-nutrition-for-vuxna/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2022-8-8078.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2022-8-8080.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2022-8-8080.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/aldre-personers-behov-i-fokus-nytt-utbildningspaket-ska-starka-arbetet-mot-undernaring/?utm_campaign=nyhetsbrev220927&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/aldre-personers-behov-i-fokus-nytt-utbildningspaket-ska-starka-arbetet-mot-undernaring/?utm_campaign=nyhetsbrev220927&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remisslista-avseende-betankandet-nasta-steg--okad-kvalitet-och-jamlikhet-i-vard-och-omsorg-for-aldre-personer-sou-202241/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remisslista-avseende-betankandet-nasta-steg--okad-kvalitet-och-jamlikhet-i-vard-och-omsorg-for-aldre-personer-sou-202241/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/utredning/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://intra.skane.se/projekt/projekt2/larportalen
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Region Skåne  

 

Nya ärenden – information och prioritering 

4. Läkemedelsrådet har godkänt att LAG livsmedel för speciella medicinska ändamål – barn 

ska bildas. JS gör utskick för nomineringar via Referensgruppen.  

5. Förskrivning – omställning till Skånelistans riktlinjer 

Viktigt att gå över till Region Skånes riktlinjer för vuxna inför 16-årsdagen.  

Pågående ärenden – status/information/beslut  

6. Regional riktlinje enteral nutrition – barn. 

Önskemål och behov finns. För att komma vidare behövs inventering av vad vuxen-

riktlinjen saknar alternativt behöver justeras vid behandling med enteral nutrition hos barn. 

JS ansvarar för att inventering görs.  

7. Regiongemensamt kost- och nutritionsbehandlingsmaterial 

EMJ och JS har kontinuerliga möten med projektansvarig för ”Projekt patientinformation. 

8. Förskrivning av glutenfria livsmedel 

a. Ny tillämpningsanvisning över rimlig maximal mängd per uttag är framtagen av 

dietister i celiakinätverket. Ska fastställas av hälso- och sjukvårdsdirektör 

b. Produktlista att delge patient är framtagen. 

c. Hjälpmedel och Mediq håller på att synkronisera produktbenämningarna i Sesam 

LMN, 1177 och produktlistan. 

Publicering och spridning kommer att ske när samtliga ovanstående delar är färdigställda. 

Övrigt 

Maria Landgren utgår ur gruppen. JS har ett nära samarbete för input i strategiska frågor.  

Nästa möte 2022-11-07 

Minnesanteckningarna publiceras på Vårdgivare Skåne – Kompetens och utveckling - 

Sakkunniggrupper – Referensgrupp nutrition, se länk. 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/referensgrupp-nutrition/

