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Referensgrupp nutrition 221107 

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), 8.30-10.15 
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) 

1. Föregående minnesanteckningar godkänns.
2. Omvärldsbevakning

a. Vårdfakturor via digital brevlåda https://intra.skane.se/nyheter/snart-skickas-
vardfakturor-via-digital-brevlada--detta-behover-du-veta/?filter=141,76. Viktigt
att lokalt framtagen patientinformation om förskrivning är uppdaterad. Översyn
av den regionala informationen kommer att göras av Hjälpmedel Skåne.

Nya ärenden – information och prioritering 
3. Regional medicinsk riktlinje för parenteral nutrition till vuxna - behov?

Verksamheterna ser ett behov. Ansökan om att ta fram riktlinje ska förberedas.
4. Regional medicinsk riktlinje - Dysfagi

Är under framtagande av lokal arbetsgrupp (LAG) inom ramen för lokalt programområde
(LPO) öron-, näsa och halssjukdomar. Dietist ingår i gruppen.

5. Utbildningsfilmer, web-utbildningar mm inom nutritionsområdet
I syfte att få en överblick över vad som finns framtaget kommer inventering att göras.

Pågående ärenden – status/information/beslut 
6. Ärendetyper, mallar mm på 1177

Inventering av vilka ärendetyper som finns i 1177 kopplat till kost och nutrition ska göras 
i syfte att delge och inspirera varandra. 

7. Projekt patientinformation
Projektet kommer att hjälpa till med att samla in, regionalisera och digitalisera vårt 
gemensamma patientmaterial inom kost och nutrition under 2023.

8. Nivåstrukturering mellan dietister inom primärvård och specialistvård
Standardbrevet till patienten vid överrapporteras från sjukhusdietist till primärvårdens 
dietist ligger som en egen länk under Ansvar. Nutrition, vårdriktlinjer - Vårdgivare Skåne 
(skane.se)
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9. Kunskapsstyrning 
Remissversioner av nationella kunskapsstöd skickas till referensgruppen för synpunkter allt 
eftersom de inkommer. 

Övrigt 
10. Översyn av subventionering av speciallivsmedel till barn 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över regleringen av subvention av 
speciallivsmedel till barn. Enkät har skickats ut till Sveriges regioner och Region Skånes 
svar har sammanställts av JS. Läs mer här Översyn av subventionering av speciallivsmedel 
till barn - Regeringen.se 

Nästa möte 2022-12-19 

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