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Vision Nutritionssamordnare

• Verka för ökad kvalitet och patientsäkerhet inom nutritionsområdet

• Lyfta och samordna nutritionsfrågor i regionen

• Fungerande rutiner i praktiken utifrån den 
regiongemensamma riktlinjen ”Förebygg och behandla 
undernäring” inom sluten- och öppenvård

• Samverka med kommunerna för fungerande nutritionsprocesser
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Förslag fokusområden nutritionssamordnare

• Journalgranskningar

• Svara på remisser från 
myndigheter och organisationer

• FVIS

• Planering av 
nutritionsutbildningar och 
utvecklingsprojekt inom 
nutritionsområdet. 

• Nätverk nutrition

• Information till politiker och 
ledningsgrupper

• Samordning av nutritionsfrågor i 
Region Västernorrland

• Stöd i avvikelser om nutrition

• Upphandling av 
nutritionsprodukter

• Ta fram regiongemensamma 
rutiner och riktlinjer

• Granskning, uppföljning och 
mätning av förbrukning av 
nutritionsprodukter. 
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Enteral nutrition

• Stora patientsäkerhetsbrister

• Oklarheter vid beställning av förbrukningsartiklar

• Kunskapsbrister

• Bristande uppföljning av patienter i särskilda boenden

• Ökade kostnader pga bristande uppföljning

– Felaktiga beställningar

– För stora beställningar, tillbehör eller sondnäring kasseras

– Resurskrävande när oklarheter kring vilka hjälpmedel som behövs

– Fortsatt specialsondnäring när behov ej kvarstår

– Fortsatt sondmatning trots att sväljfunktion förbättrats
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Delprojekt 1: Enteral nutrition,

förbättra flöden och rutiner för ökad patientsäkerhet

• Pump-avtal

• Avvikelser

• Enkät inom regionen och kommuner

• Omvärldsspaning 

• Enkät till dietister i Sverige 

• Arbetsgrupp - Samverkan mellan olika vårdgivare pågår

• Regionsgemensam Riktlinje pågår

• Uppföljande enkät planeras efter implementerad riktlinje
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Förbrukningsmaterial och kostnad

Avtal: Nutrition

VarioLine Universal Amika 30 st
720 kr/fpk

936 kr billigare/fpk

EasyBag Mobile Amika 30 st

780 kr/fpk

945 kr billigare/fpk

Avtal: Sjukvårdsmaterial

VarioLine Universal Amika 30 st
1656 kr/fpk

EasyBag Mobile Amika 30 st

1725 kr/fpk

→ 3 aggregat/dag = ca 2800 kr/patient/månad i skillnad
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Vilka förbättringsområden ser du inom området 

enteral nutrition? - Sammanfattning
• Tydliga rutiner kring

• Omvårdnad

• Överrapportering

• Tydlig dokumentation kring PEG, storlek,  typ 
osv

• Kontaktrutiner dietist

• Remissinnehåll

• Prator

• Hygienrutiner

• Tydlig vårdplan för patienten

• Hur mycket material behöver skrivas ut

• Hur kan extra vätska ges på enkelt sätt

• Var sondmat ska beställas/hämtas 
när patienten bor på korttids och sedan 
går över till hemsjukvård

• Tydlig ansvarsfördelning

• Medicinskt ansvar efter 
utskrivning, kommunens hemsjukvård 
arbetar på uppdrag av pv-läkare vilka ibland 
säger nej till att överta ansvaret.

• Utbildning

• Förbättring kring förskrivning av tillbehör för 
att undvika dröjsmål

• Möjlighet att skicka hem patienten 
med nasogastrisk sond till eget boende 
eller särskilt boende.

• Möjlighet till snabb logopedkontakt 
vid sväljsvårigheter

• Helhetsyn kring patienten

• Ökad förståelse mellan kommun och region
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Kontroll av sondläge, nasogastrisk sond

22%

78%

Röntgenkontroll av sondläge i landets regioner

Alltid kontrollröntgen

Endast vid behov
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Övriga uppdrag sedan start

• Parenteral nutrition 

– Upphandling av nutritionslösningar

– Ny rutin kring parenteral pump och aggregat

• Intranätet, uppdaterad Nutritionssida

• Medverkan vid planering av utbildningsdag Trycksår

• Deltagande i svar på Nationell kartläggning av måltider på sjukhus 
via Livsmedelsverket

• Svar på remiss från Celiakiförbundet kring ersättningar

• Korrekturläsning av informationsmaterial diabetes

• Terapigrupp Nutrition och vätska 

• Förskrivningsrätt av förtjockningsmedel
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Mål och tankar framåt
• Färdigställa Riktlinje Enteral Nutrition

• Samverka med KTC för utbildningsinsatser

• Lämna förslag på nutritionsteam Enteral Nutrition

• Se över Nutritions-information på rvn.se samt 1177.se

• Medverka som nutritionskompetens vid samverkansavtal mellan 
regionen och kommunerna

• Medverka vid upphandling av nutritionsprodukter med 
distributionstjänst
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Kontaktuppgifter 

Linda Ölund: 073 - 069 86 88 

Linda.olund@rvn.se

Anette Svensson:  072-249 32 81

Anette.svensson@rvn.se

Leg Dietister /Nutritionssamordnare

REGION VÄSTERNORRLAND

Regionledningsförvaltningen

Kvalitet och Patientsäkerhet

Patientsakerhet.nutritionssamordnare@rvn.se

Frågor?
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