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REFERAT

Møde i Det Regionale Ernæringsudvalg
Mandag den 8. februar kl. 12.30 – 15.00
Mødelokale 4, Regionshuset, Niels Bohrsvej 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
Karin Kaasby, Klinisk Sygeplejespecialist, Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital
Bruno Nielsen, Servicechef, Regionshospital Nordjylland
Tine Stab Ovesen, klinisk diætist, Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Iben Mortensen, Sundhedsfremmekonsulent, Patientforløb - Sundhed på tværs
Margit Oien Nielsen, Sekretær for udvalget, Patientforløb - Sundhed på tværs

Mødeleder: Henrik Højgaard Rasmussen Referent Margit Oien Nielsen
Afbud: Mette Poulsen, Klinisk diætist, Aalborg Universitetshospital, Himmerland
Birthe Runoberg Nielsen, Viceklinikchef, Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland, Thisted

1.

Velkommen v. Henrik Højgaard Rasmussen
Ændring i dagsorden, mødet indledes med pkt. 3.

2.

Indkommende henvendelser/orientering v. Margit Oien
Evaluering af elektronisk ernæringsplan: Arbejdsgruppen har udarbejdet elektronisk spørgeskema, som skal
udsendes til kommuner og hospitaler.
Efter afklaring om hvem modtager skal være i kommunerne udsendes spørgeskemaet.

3.

Elektronisk kostregistrering/elektroniske menuplaner/madbestilling nu og i fremtiden.
a. Hvilke systemer findes der? v/Lotte Boa Skadhauge, Aalborg Universitetshospital (10 min)
Lotte har undersøgt nuværende kostregistrering systemer både i Region Nordjylland og
andre regioner ift. nuværende systemer. Pernille fortæller, at der i øjeblikket undersøges om der evt. skal
implementeres nyt eller MasterCater i køkkenerne.
Præsentation af Food´N´Go, system fra Movesca v/Jon Henningsen, Movesca. (30 min) Food´N´Go er et
system, som kan kobles til både styresystemet Mastercater samt Dankostsystemet. An-vendes på Herlev/Gentofte. Til systemet er udarbejdet en App med mulighed for, at foretage kostregistrering + fremvisning
af dagens menu.
Systemet kan implementeres i forskellige trin og tilpasset brugergrupperne, som kan være, køkken eller plejepersonale og patient.
Der er mulighed for bl.a. at anvende app til inspiration/præsentation af menu, kostregistrering, bestilling af
mad i køkkenet.
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Udvalget drøftede muligheden for evt. pilotprojekt, hvor anbefalet varighed er ca. 6 mdr.
Pris for pilotprojekt med 2 afsnit/samme hospital, hvor prisen ca. 100tkr. Skal projektet forløbe på 2 hospitaler kan forventes en højere pris, ca. 150tkr.
Præsentation af Food´N´Go fra Jon Henningsen, Movesca vedhæftet referat
b.

Drøftelse af Food´N´Go.
Lotte har været i kontakt med nuværende brugere, hvor udfordringerne har været madbestilling.
AU og RHN er enig om, at Food´N´Go er værd at arbejde videre med, forslag om, at evt. pilotprojekt kan afprøves
på Neurenhed Nord.
Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af Lotte Boa Skadehauge, Mette Holst, Bruno Nielsen, Tine Stab Ovesen.
Lotte Boa Skadehauge indkalder til første møde i arbejdsgruppen.

4.

Orientering om resultat fra ernæringsaudit på Aalborg Universitetshospital v. Karin Kaasby
Gennemført undersøgelse/ernæringsaudit op AU, hvor der bl.a. ses en stigning i antal af ernæringsscreenet
patienter. Undersøgelsen, som var afdelings specifikt, gav anledning til udvælgelses af flere fokuspunkter, som
arbejdes videre med i 2018.
Yderligere information vedr. undersøgelsens resultater kan Karin Kaasby, Aalborg Universitetshospital kontaktes.

5.

Ambulante patienters ernæringstilstand v. Mette Holst
Udvalget enig i at undersøgelse af antal af ambulante patienter i ernæringsrisiko skal omfatte
relevante ambulatorier på begge hospitalsenheder i Region Nordjylland.
Undersøgelsen ”Patienten på vægten” eller lign. overskrift skal foretages i uge 23.
Mette har udarbejdet forslag til spørgeskema og kodeliste, studentermedarbejder i Patientforløb er behjælpelig
med korrektion af spørgeskema, som udsendes med Det Regionale Ernæringsudvalg som afsender.
Distribueres via repræsentanter i Det Regionale Ernæringsudvalg.

6.

Status for handleplan 2017 godkendes.
Udkast godkendt uden bemærkninger.

7.

Udarbejdelse af Årshjul 2018 for Det Regionale Ernæringsudvalg
Udvalget ønsker at arbejde med følgende emner i 2018:






Ambulante patienters ernæringsrisiko
Ernæring på tværs
Evaluering af elektronisk ernæringsplan
Ensretning og forbedring af muligheder for kostregistrering

8.

Nyt fra arbejdsgrupper
Revidering af Ernærings- og måltidspolitik for Hospitalssektoren i Region Nordjylland
Arbejdsgruppe har udarbejdet revideret politik til drøftelse i udvalget. Besluttet at medlemmerne sender kommentarer til Pernille Hougaard, hvor deadline for tilbagemelding er 23. marts 2018. Herefter tilretter og videresender Pernille til godkendelse med efterfølgende publicering i PRI-systemet.

9.

Evt.
Ingen punkter.

Næste møde den 14. juni kl. 12.30
22.02.2018
Margit Oien Nielsen
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