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Dagsorden:

1.

Velkommen v. Henrik
HHR bød velkommen og udtrykte glæde over, at Det Regionale Ernæringsudvalg endelig
kunne mødes. Samtidig var udvalgsmedlemmerne frustreret over udvalgets uvisse fremtid og
struktur, samt manglende udmelding om hvordan og hvem der skal sekretariats betjene udvalget. Denne proces har varet over et år.
Udvalget enig i, at det var godt at være samlet til møde og tilkendegav behovet for, at der forsat
bliver mulighed for at mødes i Det Regionale Ernæringsudvalg.

2.

Status for udvalgets fremtid v. Henrik og Margit
Sidste møde i udvalget var 19. maj 2019, i efterfølgende periode har flere medlemmer forladt
udvalget enten pga. jobskifte eller af personlige årsager.
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Desværre har der været usikkerhed om, at Marie Nerup Mortensen indgår i udvalget i stedet for
Pernille Nørbak, hvilket nu er besluttet, og Marie Nerup Mortensen indkaldes herefter i udvalget.
Henrik Højgaard Rasmussen har den 12.09.2019 afsendt mail til Jane Pedersen, Patientforløb
og Økonomi og Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital, vedr. overvejelser om
Det Regionale Ernæringsudvalgs arbejdsopgaver og hvordan regionens organisering omkring
ernæring har dannet grundlag for lignende struktur i Region Hovedstaden.
Enighed i udvalget om, at Det Regionale Ernæringsudvalg gerne skal bestå, måske i en anden
form, og det er udvalgets ønske, at de nordjyske kommuner repræsenteres i udvalget.
Ligeledes enighed om, at udvalget skal beskæftige sig med fejlernæring, dvs. både underernæring og problematikken om overvægt, som især ses i Psykiatrien.
Aftalt, at udvalgets medlemmer skal indsende kommentarer/input til Henrik vedr. udvalgets
fremtidige arbejdsopgaver, som Henrik herefter formidler de indkommende inputs videre.
MON orienterede om, at der på nuværende tidspunkt ikke er afklaring om, hvordan udvalgets
administrative understøttelse kan/skal være.
MON stopper sin funktion i Patientforløb og Økonomi ultimo september 2020.
Udvalget ønskede kontaktoplysninger til Patientforløb og Økonomi:
Jane Pedersen, vicekontorchef, Patientforløb og Økonomi
Daniel Kjærgaard Simonsen, enhedsleder, Udviklingsenheden, Patientforløb og Økonomi
3.

Præsentation af DANSC og samarbejde i Regionen v. Henrik
Præsentation af Danish Nutrition Science Center, som er et samarbejde indenfor ernæring med
flere forskellige samarbejdspartnere, eksempelvis kommuner, universitetet, hospitaler, private
aktører, UCN m.fl. Det består af tre videns- og forskningsplatforme: eksperimentel ernæring,
klinisk ernæring og anvendt ernæring, og beskæftiger sig med forskning fra celle til population,
tværprofessionelt og tværsektorielt.
Ideen har udviklet sig gennem flere år, og ønsket har været at etablere et center i regionen
med én koordinerende indgang. Første del af DANSC indvies i efterår 2020.
Slides fra Præsentationen er vedlagt.

4.

Mulighed for undervisning på tværs af sektorer? V. Lotte
I 2018 og 2019 har der været gennemført temaeftermiddage på hospitalsmatriklerne i Aalborg,
Thisted og Hjørring. Emnerne har været sonde- og parenteralernæring og målgruppen har været sundhedsprofessionelle i kommuner og på hospitaler.
Temaeftermiddagene har givet mulighed for drøftelse af udfordringer og øget forståelse for hinandens udfordringer.
Der er fortsat ønsker om at afholde lignende temaeftermiddage, der afventes svar fra Patientforløb og Økonomi.

5.

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen ultimo 2020 (Tidlig opsporing og behandling af underernæring) Hvordan griber vi implementering an i RN? v. Mette
Punktet udgår pga. manglende tid.
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6.

Tiltag til forebyggelse af genindlæggelser ved dysfagi screening i AMA – vores rolle? v.
Mette
Punktet udgår pga. manglende tid.

7.

Organisering af IT (MIN MENU) i RN v. Lotte
Region Nordjyllands hospitaler får nyt køkkenstyresystem. Aalborg Universitetshospitals målsætning er, at det nye elektroniske system inkl. Kostregistrering er klar til brug på NAU.
Der er nedsat flere arbejdsgrupper på tværs af hospitalsmatrikler.
Slides fra Præsentationen vedlagt

8.

Opdatering af regionale vejledninger og instrukser v. Lotte og Mette
Punktet udgår pga. manglende tid.

9.

Eventuelt
Mette præsenterede ONCA (Optimal Nutrition Care for All), som er en europæisk organisation
tværfaglig organisation som Danmark deltager i (Mette Holst, Henrik Højgaard Rasmussen) og
som sætter ernæring på dagsordenen gennem særligt 4 områder: Measure, implement, educate and influence. Et initiativ herfra er at skabe opmærksomhed om underernæring ved at
planlægge: ernæringsuge i Danmark i uge 47 (RIGTIG ERNÆRING NYTTER). Er arrangeret i
samarbejde med DSKE/Dansk Selskab for Klinisk Ernæring.
Opfordring til hospitalerne om at bidrage med initiativer, tiltag, undervisning eller andet i denne
uge, ved at sætte fokus på ”rigtig ernæring nytter”.
Yderlig information:
https://european-nutrition.org/
https://dske.dk/kontakt/ern-ringsugen.html
Slides fra præsentation vedlagt.

Ny mødedato er ikke fastsat.

Mvh
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