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Rätt näring ger friskare patienter. Genom att öka med-
arbetarnas kunskaper inom nutrition vid undernäring 
får fler patienter som löper risk för undernäring adek-
vat nutritionsbehandling vilket ökar patientsäkerheten 
och förbättrar vården.

Uppdrag - Organisation - Arbetssätt
Nutritionsgruppen arbetar sjukhusövergripande för att varje 
patient ska erbjudas individanpassad nutritionsbehandling 
utifrån de krav som sjukdom och allmäntillstånd kräver. Nutri-
tionsgruppen har haft 4 protokollförda möten under 2020, på 
grund av rådande pandemi har möten inte varit aktuella. För-
slag från gruppen presenteras för vårdenhetschefsgruppen 
eller verksamhetschefgruppen för beslut. 
 

Förbättringsarbeten/projekt

Nutritionsgruppen har under 2020 fortsatt att arbeta med de 
övergripande nutritionsmålen: Att identifiera, rapportera och 
analysera andelen undernärda patienter på sjukhuset. Främst 
sker detta genom punktprevalensmätning och fortsatt utbild-
ning av vårdpersonal. 

Utbildning
Nutritionsgruppen har under 2020 fortsatt att hålla utbild-
ningen kompetenskort nutrition för sjuksköterskor och under-
sköterskor som arbetar inom slutenvården, däremot blev det 
färre tillfällen detta år på grund av pandemin. 
Dietist Jasmin Matinzadeh har hållit en utbildning om sondnä-
ring och parenteral nutrition för läkargruppen på neurologen. 
Dietist Ulrika Lavén planerade en utbildning om kost vid ore-
gelbundna arbetstider för personalen på kirurgavdelningarna, 
men detta fick ställas in på grund av pandemin. Dietist Kris-
tina Jensen höll en presentation om dietistens arbetsuppgifter 
samt när vi ska kallas in på Medicinkliniken.

Fokusområden 2021

• Fortsatt hålla i kompetenskort nutrition samt erbjuda nutri-
tionsföreläsningar för avdelningar och kliniker.

• Fortsätta arbeta för att nutritionsansvariga sjukskö-
terskor ska finns på alla avdelningar. Detta för att lyfta 
nutritionsfrågor, utbilda vårdpersonal i exempelvis avdel-
ningsspecifika nutritionsrutiner och bättre kunna sprida 
nutritionsrelaterad information. Det bör finnas ett tätt 
samarbete mellan nutritionsansvariga sjuksköterskor och 
Nutritionsgruppen.   

• Annette Hansson som är intensivvårdssjuksköterska och 
ansvarig för nutrtitionsfrågor på IVA, har fått en sjukhusö-
vergripande uppdrag för att arbeta med nutritionsfrågor. 
Arbete pågår med att utforma rollen som bör innebära att 
vara behjälplig med att lyfta nutritionsfrågor på enheter, 
utbilda vårdpersonal och sprida nutritionsrelaterad infor-
mation. 

Omställningar till följd av Covid-19

En ny rutin har tillkommit gällande nutrition post-IVA för covid 
patienter som har vårdats på IVA, och sedan flyttats till en 
annan vårdavdelning. 

Resultat

Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra 
delar av kvalitetsredovisningen.
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