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Referat:
1.

Godkendelse af referat fra møde den 14.12.2015

2.

Indkomne forslag/orientering v. Margit Oien, Sundhed på Tværs
CEFOMA: Modtaget afslag fra kontorchef Simon Stouby Andersen den 28. juni 2016 vedr. etablering
af Center for Forskning i Offentlig Mad (CEFOMA). Forslaget er efter behandling i direktionen er taget ud af materialet til Budget 2017. Hospital ledelserne og Det regionale ernæringsudvalg er orienteret.
Henrik Højgaard Rasmussen orienterede om, at have kontaktet Jens Ole Skov, ÅUH.
Ønske om flytning af diætistnotater i EPJ: Afslag vedr. ønske om mere synlighed af patientens
ernæringsintervention i EPJ. Ønsket kan ikke imødekommes, da det kun er de faggrupper med behandlingsret, som har deres skabeloner i mappen ”behandling”.
Klinisk retningslinje for ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning
sendt høring i juni med sidste svar juli. Mangler godkendelse fra RHN pga. afsnit vedr. udskrivelse og
anvendelse af elektronisk ernæringsplan.

Afventer godkendelse/orientering af implementering af elektronisk indtil beslutning i portføljestyregruppen i september.
Henvendelse fra Frederikshavn kommune: vedr. ønske om temadag ernæringsintervention ved
udskrivelse, samarbejde på tværs af kommune og region.
Se pkt. 8.
3.

Orientering vedr. godkendelse af revideret kommissorium v/ Margit Oien, Sundhed på tværs
Drøftelse af fordeling af antal repræsentanter, besluttet at ændre til 6 udvalgsmedlemmer fra AUH
Aftalt kommissoriet træder i kraft pr. 1.1.2017.
Kommissoriet godkendes hos hospitalsledelser samt kontorchef i Patientforløb.
Samtidig med kommissoriet godkendes skal hospital ledelserne give tilbagemelding vedr. udvalgsmedlemmer fra de enkelte hospitaler.

4.

Dokumentation af ernæring på tværs v. Karin Kaasby
Baggrund for punktet:
I en lokal kvalitetsundersøgelse af 21 KOL patienters ernæringsforløb, gennemført i 2013, så, at
dokumentationen mellem afsnit, sektorer og sygehuse var utilstrækkelig i mere end 2/3 af forløbene. I 8 ud af 21 patientforløb var data om ernæring dokumenteret i forbindelse med overflytning.
Dokumentation af ernæring i alle overgange i de 21 patientforløb kunne ikke genfindes. Patienterne
havde i gennemsnit 3,5 overgange i deres indlæggelsesforløb. I journalaudit udført på hele hospitalet i 2015 ses fortsat manglende dokumentation for ernæringsscreening i 50% af journalerne og
manglende dokumentation for opfølgning hos 75% af de ernæringstruede.
Vi ønsker at ensrette den elektroniske dokumentation af ernæring i alle overgange mellem afsnit,
sektorer og sygehuse, så det er enkelt at få overblik over patientens ernæringsstatus, så dokumentationen ikke er stopklodsen i forhold til at give patienten en sufficient ernæring.
Vil derfor gerne have Det Regionale Ernæringsudvalgs syn på og accept af, at der arbejdes videre
med forslaget, at oprette et ernæringsforløb i EPJ i plejeforløbsplanen.
Karin fremlagde problematikken, at der på nuværende tidspunkt ikke dokumenteres ernæringsoplysninger samme steder i EPJ, formålet er ensrette den elektroniske dokumentation således de bliver mere enkelt at skabe overblik over patientens ernæringsstatus.
AUH har udviklet forslag til standardplejeplan for ernæring, hvor der oprettes et sygeplejefaglig problem på baggrund af ernæringsscreening. Det forudsætter en stringent anvendelse og derfor implementering af manual.
IT-koncern er positive overfor løsningsforslag, og afventer godkendelse fra Det regionale ernæringsudvalg.
Det regionale ernæringsudvalg godkender oprettelsen af elektronisk dokumentation, som vil bidrage til bedre overblik over patientens ernæringsstatus.

5.

Forum for underernærings råd til reduktion af underernæring v. Pernille Nørbak
Drøftet forslaget, som sætter fokus på underernæring og giver seks anbefalinger rettet mod politikerne mht. at reducere forekomsten af underernæring
Forslag for forum for underernærings anbefalinger danner grundlag for Det regionale ernæringsudvalgs handlingsplan for 2017.
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6.

Status elektronisk ernæringsplan v. Margit Oien, Sundhed på Tværs
AUH er i gang med implementering og har positiv erfaring med at anvende elektronisk ernæringsplaner, ofte som et redskab mellem hospitalets klinisk diætister og kommuner.
Følgende kommuner: Mariagerfjord, Aalborg Frederikshavn, Rebild og Hjørring har modtaget elektronisk ernæringsplaner.
Næste trin er beslutningen fra Den Administrative Styregruppe den 29.10.13 forelægges
Portføljestyregruppen den 21.9.2016. Hvor der foreslås, at den elektroniske ernæringsplan tilføjes i
Sundhedsaftalen for indlæggelse og udskrivelse.

7.

Fremlæggelse af igangværende/kommende projekter fra:
Aalborg Universitets Hospital: Mellemmåltidsprojekt v. Pernille Nørbak
Orientering om igangværende projekt vedr. mellemmåltider. Materiale vedhæftet referatet

8.

Orientering vedr. temadag med fokus på ernæringsindsats for patient/borger i sammenhængende
forløb mellem region og kommune v. Margit Oien, Sundhed på Tværs
Med baggrund i ønske fra Frederikshavn kommune planlægges en temadag den 8. dec. vedr.
Ernæringsindsats ved udskrivelse af patient/på tværs af kommune og region.
Udgangspunkt i National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsmæssig rehabilitering af ældre med vægttab og funktionsevnetab efter indlæggelse, er i høring til 17. august og forventes publiceret i september 2016.
Drøftelse af indhold og mulige oplægsholdere. Forslag om at afvente med afholdelse af dagen til
2017.

9.

Ernæringsudvalgets handleplan for 2016/2017
Kommende handleplan drøftes, enighed om at tage udgangspunkt i anbefalinger fra Forum for Underernæring.
Evt. temadag/eftermiddag medio januar (Patientforløb – Sundhed på tværs)
Sammenhængende patientforløb, hvordan sikre opgave overdragelse mellem sektorer på ernæringsområdet?
Øge fokus på dokumentation af ernæringsintervention (Karin)
Mellemmåltidsprojekt AUH, hvordan kan projektet implementeres til øvrige hospitaler i RH.
På næste møde opstilles handleplan.

10. Evt.
Ingen kommentarer
11. Pkt. til næste møde den 28.11.16
Handleplan 2017
Temadag/eftermiddag
Status på dokumentation af ernæring på tværs
Igangværende projekter
Nyt fra Espen og Verdens diætistkonference
HHR deltager i møde i Folketinget den 23.08.17 vedr. cancer/kræftpakker

Side 3 af 3

