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REFERAT FRA
MØDE I DET REGIONALE ERNÆRINGSUDVALG
Mandag den 4. oktober 2017 kl. 12.30-15.00
Mødelokale 4, Regionshuset, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Øst
Mødedeltagere:
Henrik Højgaard Rasmussen, Professor, Overlæge Ph.d., Aalborg Universitetshospital
Mette Holst, Forskningsleder for Klinisk Ernæring, Ph.d., Aalborg Universitetshospital
Tina Beerman, Ledende diætist, cand.scient. i klinisk ernæring, Aalborg Universitetshospital
Pernille Hougaard Nørbak, Cheføkonoma, Aalborg Universitetshospital
Tine Stab Ovesen, klinisk diætist, Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Malene Vejby Kristensen, Specialkonsulent og projektleder i Enhed for Sundhedsfremme; Psykiatrien
Margit Oien Nielsen, Sekretær for udvalget, Patientforløb - Sundhed på tværs

Mødeleder: Henrik Højgaard Rasmussen Referent Margit Oien Nielsen

Afbud:
Karin Kaasby, Klinisk Sygeplejespecialist, Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital
Mette Poulsen, Klinisk diætist, Aalborg Universitetshospital, Himmerland
Birthe Runoberg Nielsen, Viceklinikchef, Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland, Thisted
Charlotte Vester, risikomanager, Regionshospital Nordjylland
Bruno Nielsen, Servicechef, Regionshospital Nordjylland
Iben Mortensen, Sundhedsfremmekonsulent, Patientforløb - Sundhed på tværs

Referat:
1.

Velkommen v. HHR

2.

Referat godkendt. Ingen indkommende kommentarer.
Udvalget ønsker fremadrettet at modtage referat fra sidste møde sammen med dagsorden.

3.

Indkommende henvendelser/orientering v. MON
a. Evaluering vedr. brug af elektronisk ernæringsplan
Den elektroniske ernæringsplan indskrives nu i Sundhedsaftalen om Indlæggelse og Udskrivning.
Det Fælleskommunale sundhedssekretariat er orienteret om, at elektronisk ernæringsplan nu kommer med i
Grundaftalen.
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Møde vedr. evaluering af elektronisk ernæringsplan afholdes efter uge 42. MON indkalder TSO og TB.
Udvalget drøftede forskellige metoder til brug ved evaluering, f.eks. brug af stikprøver, case gennemgang samt
dialog med de enkelte kommuner.
Evalueringen skal også omfatte Psykiatriens brug/muligheder for elektronisk ernæringsplan.

b. Vedr. brev fra Sundheds og Ældreministeriet vedr. udskrivelse af patienter med sondeernæring.
Sundheds- og Ældreministeriet udsendte juni 2017 skrivelse vedr. tilskud til ernæringspræparater og remedier
hertil når borgeren er udskrevet.
Regionsrådet besluttede i maj at refundere borgernes egenbetaling på 40 % af udgiften. RN har orienteret
Hospitalsledelserne vedr. ændring den 11. aug. 2017.
Lotte Skadehauge, AaUH og MON, Region Nordjylland foreslår, at Det Regionale Ernæringsudvalg udsender
orienterende mail til kliniske diætister på Hospitalerne i Regionen.
Gennemgået mail, aftalt at mailforslag forkortes og udsendes til medlemmer af Det Regionale Ernæringsudvalg,
som herefter har ansvar for at videresende mail til relevante sundhedspersonaler på egen enhed.

4.

Behov for Måltidspolitik i PRI? v/Pernille H. Nørbak
Udvalget drøftet betydning af en Regional Ernærings- og måltidspolitikken. Enighed om, at politikken er vigtig
for ernæring i Region Nordjylland og skal derfor revideres.
Desuden drøftet, hvorledes tiltag eller samarbejde med Regional Udviklings kan indgå i Region Nordjyllands
Måltidspolitik.
Aftalt nedenstående gruppe udarbejder forslag til rettelser, som præsenteres på næste møde:
Gruppen består af:
Lotte Boa Skadehauge, Aalborg Universitetshospital
Tine Stab Ovesen, Regionshospital Nordjylland
Pernille Hougaard Nørbak, Aalborg Universitetshospital
Malene Vejby Kristensen, Psykiatrien

Pernille er tovholder og indkalder til møde.

5.

Nuværende procedure ved ernæringsceening af ambulante patienter v/Mette Holst
På AaUH screenes ambulante patienter i Hæmatologisk ambulatorium og delvis i Onkologisk ambulatorium, der
forekommer ingen systematik på området.
I psykiatrien KRAM screenes ambulante patienter men ikke systematisk.
Udvalget finder behov for, at undersøge litteratur på området, problemets omfang (både over- og undervægt)
og evt. udarbejdelse af projekt rapport.
Mette Holst er tovholder og vil igangsætte arbejdet i samarbejde med TB, AaUH.
Overnævnte er i overensstemmelse med tilbagemelding fra tidligere indsendt ansøgning til LKT (Lærings- og
kvalitetsteams) var, at der bl.a. er ønske om dataindsamling til at underbygge forbedringsindsats og afgrænsning af en indsats.

6.

Status fra arbejdsgruppe vedr. dataindsamling v/Charlotte Vester
Afbud til CV til mødet.
Afventer status på tilbagemelding på muligheden for at udtrække data i Region Nordjylland.
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7.

Status fra arbejdsgruppe vedr. dialog/samarbejde mellem RN og kommuner v/Birthe Runoberg Nielsen
Afbud fra BRN til mødet.
Udvalget ønsker en tættere dialog med Regionens kommuner vedr. ernæring og mulighederne for eksempelvis
at udvikle samarbejde omkring ernæring til den enkelte patient borger under/efter indlæggelse.
Drøftet forskellige muligheder for etablering af kontakt. Som tidligere besluttet kan kontakten etableres gennem
DÆMP (Styregruppen for Den Ældre Medicinske Patient). MON undersøger muligheder for evt. repræsentanter
fra DÆMP kan deltage på næste møde, eller præsentation af ønske fra Det Regionale Ernæringsudvalg for styregruppen DÆMP.

8.

Status fra arbejdsgruppe vedr. Temadag ernæringsrisiko v/Margit Oien
Modtaget oplæg/forslag til evt. temadag fra MH, AAUH umiddelbart efter sidste møde. Udvalget drøftede igen
mål og indhold for evt. temadag. Enighed om at udvalget ønskede at inddrage kommunernes behov til evt. temadag. Kontakt til kommuner evt. via DÆMP.
Ligeledes modtaget oplæg/forslag fra MVK, Psykiatrien til temadag. Aftalt at forslag skal udsendes til Samarbejdsfora i Psykiatrien til orientering/godkendelse. MON undersøger datoer for møder.

9.

Statusrapport for 2017 med udvalgets aktivitet.
Jf. udvalgets kommissorie skal der ultimo året udarbejdes en evaluering af udvalgets aktivitet samt en plan for
2018. Evaluering og plan godkendes af ledelsesrepræsentanter fra regionens hospitaler.

Enighed om at fortsætte igangværende opgaver i 2018.
MON udarbejder udkast til evaluering som udsendes til kommentering i udvalget.
10. Evt.
Ingen

11. Mødedato for 2018
MON indkalder til 3 møder i 2018.

Mvh.
Margit Oien Nielsen
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