
Nutritionsgruppen
Uppdrag - Organisation – Arbetssätt

Rätt näring ger friskare patienter. Nutritionsomhändertagande 
bygger på tvärprofessionell samverkan, där olika professioner 
bidrar med kunskap utifrån respektive yrkesperspektiv.
Genom att öka medarbetarnas kunskaper inom nutrition, får 
fler patienter som löper risk för undernäring adekvat 
nutritionsbehandling, vilket ökar patientsäkerheten och 
förbättrar vården för den enskilde.

Nutritionsgruppen arbetar sjukhusövergripande för att varje 
patient vid behov, ska erbjudas individanpassad 
nutritionsbehandling utifrån de krav som sjukdom och 
allmäntillstånd kräver. Gruppen har haft möten under året.
Både personal och patienter ges möjlighet att komma med 
förbättringsförslag. Personalen genom att skriva digitala 
förbättringslappar och patienterna genom sjukhusets 
patientenkät. Alla förslag hanteras på enheternas 
förbättringstavlor.
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Specialistgruppen i siffror
2

Patientens röst

Proffsigt bemötande med 
vänlighet och värme trots en tuff 
arbetssituation för personalen.

Helt otroligt att det finns så stora 
valmöjligheter när det gäller 

måltider!

december 2022 Avdelning 31/33 Svikt 

”

Andel patienter som har identifierats 
med en risk för undernäring och där 

åtgärd är dokumenterad.
Föregående år 47 %

Följsamhet till riskbedömning 
undernäring vid inskrivning till 

slutenvården. Kontinuerlig mätning.
Föregående år 76 %

76 %
Följsamhet till riskbedömning 

undernäring

21 %
Risk för undernäring

70 %
Följsamhet till insatta åtgärder

2022 2022
2022

Andel patienter som bedömts ha en risk 
för undernäring under vårdtiden.

Föregående år 18 %

Återkoppling från patientenkät



Om Capio
– översikt
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Vårt fokus under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har 
specialistgruppen fokuserat på att:

• Dietist och specialistsjuksköterska har undervisat 
kompetenskortsutbildning Nutrition för nyanställda sjuksköterskor 
och undersköterskor

• Specialistsjuksköterska har haft nutritionsföreläsning för 
avdelningspersonal

• Arbetat med att hitta fler nutritionsansvariga sjuksköterskor, 
alternativt nutritionsintresserade undersköterskor och läkare på 
sjukhusets samtliga avdelningar, för att lyfta nutritionsfrågor. 

Obs endast 
Platshållarbild –
byt ut

Ännu bättre under 2023
Under 2023 kommer specialistgruppen att ha extra fokus på:

• Utveckla det antagna förslaget att ha en mindre styrgrupp som sätter 
agenda och planerar insatser. Bestämma vilka som ska vara med i 
gruppen.

• Fortsätta hitta personal med intresse för nutrition, sjuksköterskor, 
läkare och undersköterskor.

• Revidera rutiner på intranätet

Vill du veta mer? Kontakta gruppens ordförande Annette Hansson 
Annette.Hansson@capiostgoran.se

mailto:Annette.Hansson@capiostgoran.se
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