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Syfte  
 
Syftet med förstudien är att utreda behov och ge förslag på en regionövergripande kunskaps-
och verksamhetsstyrning av en effektiv, jämlik och medicinskt ändamålsenlig nutritionsvård 
med hög kvalitet.   

2 Bakgrund 
 
Nutritionsvården i regionen saknar tydlig kunskapsstyrning. Övergripande riktlinje och 
rutiner för att förebygga och behandla undernäring finns, men följsamheten behöver öka.  
Under 2019 har Region Östergötland startat en Nutritionskommitté med ansvar att 
implementera riktlinjer och rutiner, samt bevaka området.  
 
Första kvartalet 2020 lanseras en beställningsportal för förskrivning av FSMP samt tillbehör 
i Region Östergötland. Samtidigt lanseras ny distributionskedja, där patienten får 
hemleverans. Samtidigt varierar lokala rutiner och praxis för ordination, förskrivning och 
beställning av nutritionsprodukter över länet och mellan kommunerna. Det saknas kunskap 
om hur nutritionsprodukter och hjälpmedel kopplade till nutritionsprodukter skall 
förskrivas. 
 
Vidare pågår en upphandling av nutritionsprodukter. Nutritionsprodukter används till viss 
del slentrianmässigt både på sjukhusen, men även i patienters hem och i kommunala 
boenden, istället för mera adekvata åtgärder. Bristen på gemensamma rutiner, praxis och 
samverkan leder till kostnadsökningar, då val av nutritionsprodukter inte är optimalt 
reglerad eller uppföljning saknas. 
 
Flera regioner i Sverige har arbetat fram struktur och styrning av området. I Jönköping finns 
ett gott exempel, där region och kommuner samverkar. I Region Skåne finns en 
Nutritionsportal med information om avtalat sortiment av förbrukningsmaterial och 
nutritionsprodukter. Där finns även möjlighet att få svar på frågor.  
(https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-
tjanster/nutritionsportalen/?highlight=nutritionsp%c3%a4rmen) 
  

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/nutritionsportalen/?highlight=nutritionsp%c3%a4rmen
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/nutritionsportalen/?highlight=nutritionsp%c3%a4rmen
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3 Uppdrag 
 

 Utred vilka behov av styrning verksamheten har för att kunna arbeta med en 
effektiv, jämlik och medicinsk ändamålsenlig nutritionsvård med hög kvalitet.  
  

 Utred och klargör nyttan med gemensam styrning av förskrivningsbara livsmedel 
för särskilda ändamål som ordineras/förskrivs inom Region Östergötland. Vad är 
vinsten? Detta underlag ska utgå från analys av nuläget, intressenter, omvärld och 
befintlig evidens.  
 
 

 

 Föreslå en struktur för kunskaps- och verksamhetsstyrning av området. 
Strukturen ska tydligt visa nivåer i regionen och vem som ansvarar för vad, 
inklusive Nutritionskommitténs ansvar och sammansättning. 

 

 Föreslå uppdragsbeskrivning för regionövergripande kunskaps- och processtöd, 
inkludera eventuellt uppdrag för en regionövergripande regiondietist. 

 

 Föreslå mål för fortsatt styrning av nutritionsvården.  

4 Avgränsning och tid 
 
Förstudiens resultat den 2020-02-28. 
 
Dietisternas organisationstillhörighet utreds inte av förstudien. 

5 Resurser 
 
Uppdragstagaren har rätt att avropa processtöd från CVU. 
 
 


