REGION NORDJYLLAND,
Patientforløb - Sundhed på tværs
FYRKILDEVEJ 7, 1. SAL. LEJL. 3.
9220 AALBORG ØST

Kommissorium for Det Regionale Ernæringsudvalg
Visionen
Det Regionale Ernæringsudvalg bidrager til, at Region Nordjylland er førende i ernæringsbehandling som
integreret del af sammenhængende borger- og patientforløb.
Missionen
Missionen for Region Nordjyllands ernæringsarbejde er, at borgere og patienter får gavn af såvel konkrete
forebyggelsesindsatser som ernæringsbehandling, der kan forbedre livskvalitet generelt, forebygge og udsætte sygdom samt afkorte sygdomsforløb.
Såvel Vision som Mission understøtter:
 Den politiske Sundhedsaftale 2015-2018 - der beskriver de politiske visioner og mål.


Den Administrative Sundhedsaftale - der beskriver hvordan de politiske mål omsættes til handling.

Med afsæt i Visionen og Mission er følgende STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER for udvalgets
arbejde:
Målsætning 1: Fokus på patient og borger
I udvikling og praksis skal udvalget arbejde for, at ernæringsbehandling integreres i de sammenhængende
patientforløb. Udvalget skal bidrage til sammenhæng, helhedstænkning og arbejde for og med udvikling af
ernæringsforløb på tværs af afsnit, klinikker og Hospitaler. Derudover vil udvalget arbejde for inddragelse
af kommuner og almen praksis i forhold til ernæringsrelaterede tværsektorielle problemstillinger. Dette
støtter op om Regionens rådgivningsforpligtigelse i forhold til rådgivning af kommunerne.
Målsætning 2: Regionalt rådgivnings- og høringsorgan
Det Regionale Ernæringsudvalg skal fungere som et regionalt rådgivnings- og høringsorgan for alle ernæringsfaglige problemstillinger – herunder støtte op om forskning og medvirke til implementering af forskningsresultater. Det Regionale Ernæringsudvalg skal internt i Region Nordjylland have status som det foretrukne høringsorgan i forhold til ernæring.
Målsætning 3: Specialviden til alle sygehusenheder
Det Regionale Ernæringsudvalg skal være sparrings- og samarbejdspartner for lokale ernæringsudvalg på
de somatiske/psykiatriske hospitalsenheder. Udvalget skal bidrage til at koordinere og udvikle ernæringsindsatsen på Regionens hospitaler.

Handlingsplan:
Det Regionale Ernæringsudvalg udarbejder ultimo året en evaluering af det forløbende år og en plan for
det kommende år. Evaluering og plan godkendes af ledelsesrepræsentanter fra regionens hospitaler.
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Ernæringsudvalgets medlemmer:
Repræsentanter til udvalget vælges af hospitalsledelserne og i samarbejde med de lokale ernæringsudvalg
efter følgende:
Aalborg Universitetshospital, 6 medlemmer
Regionshospital Nordjylland, 4 medlemmer
Psykiatrien i Region Nordjylland, 2 medlemmer
Kontoret Patientforløb - Sundhed på tværs, 2 medlemmer (heraf 1 sekretær)
Ved udvælgelsen af repræsentanter til Ernæringsudvalget lægges vægt på tværfaglig repræsentation og
ledelsesmæssige kompetencer ift. realisere Ernæringsudvalgets strategiske målsætninger.
Udvalget betjenes af sekretariat i kontoret Patientforløb - Sundhed på Tværs
Formanden vælges blandt udvalgets medlemmer for en periode på 2 år

Mødefrekvens:
2-3 gange årligt med mulighed for at indkalde til ekstraordinært møde ved behov

Ansvar og kompetence:
Ultimo året udarbejdes statusrapport over udvalgets aktivitet, samt handlingsplan for efterfølgende år.
Statusrapport og handlingsplan sendes til orientering og godkendelse hos Hospitalsledelserne på Aalborg
Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien og kontorchef i Patientforløb – Sundhed på
tværs.
Der ud over har Ernæringsudvalget løbende mulighed for at orientere og forelægge indsatser til godkendelse hos ledelserne på regionens hospitaler og kontorchef for Sundhed på Tværs.
Udvalgets repræsentanter er ansvarlig for, at videregive information og beslutninger til de lokale ernæringsudvalg på de enkelte hospitaler.

Forretningsorden:
Udvalgets beslutningsreferater skal kunne ses på Region Nordjyllands hjemmeside.
Dagsorden udsendes 1 uge før mødet, og forslag til dagsorden sendes til sekretæren senest 10 dage før.
Formand og sekretær udsender referat, herefter har udvalgets medlemmer 14 dage til at kommentere referatet. Herefter udsendes endeligt referat.
Kommissoriet kan revideres, når Ernæringsudvalget finder det hensigtsmæssigt og skal godkendes af
Hospitalsledelser og kontorchef for Sundhed på Tværs.

Kommissoriet er godkendt den 28.12.2016 af
Hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital
Hospitalsdirektør Henrik Larsen, Regionhospital Nordjylland
Psykiatridirektør Anette Sloth, Psykiatrien
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