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Aktivitetsplan 2019 
Expertgrupp måltider 

 
 
Aktiviteter 
Följande aktiviteter/utvecklingsprojekt kommer att prioriteras för året: 
 
Aktivitet 1 - Dialog 
Mål Skapa och förbättra effektiva verktyg som stödjer patientmåltidsprocessen 
Ansvarig  Susann Ask 
Arbetsgrupp Susann Ask, Helena Rappe, Victoria Ek, Catrin Karlsson 
Syfte Förstå vad som är viktigt för patienten i måltidssammanhang 
Beskrivning Årets tema Best Service 2019 – Dialog 

Beskrivning av aktivitet/delaktiviteter 
Kvalitativa intervjuer med frågan: ”vad är viktigt för dig?” alt ”Vad betyder 
något för dig” 
5 patienter / representant. Gärna olika patientgrupper med olika sjukdomsbild 
Mål med aktiviteten (delmål och slutgiltigt mål) 
Förstå vad det är som verkligen betyder  
Få fram underlag till ev förändring 
Hur ska arbetsgruppen arbeta? 
Skypemöte 
Möte i samband med expertgruppens träffar 

Tidplan: Tillvägagångssätt och intervjuperiod Q1 
Sammanställning Q2 

Kostnad: Eget arbete 
 
 
 
Aktivitet 2 - Digitalisering 
Mål Skapa och förbättra effektiva verktyg som stödjer patientmåltidsprocessen 
Arbetsgrupp Helena Rappe, Anneli Söderqvist, Eleonor Röckert, Suzanne Carselid, Berit 

Svanberg, Sofia Regefalk, Amanda Wessbergh 
Beskrivning Årets tema Best Service 2019 bestod av fyra viktiga utvecklingsfrågor varav 

”Digitalisering” var en. 
Syfte Förenkla måltidsprocessen – ”det ska vara lätt att göra rätt” 
Aktiviteter Marknadsinventering inom område:  

• Utbildning via nätet och vid behov arbeta för att skapa utbildning via nätet 
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• Kostdatasystem, vilka används idag och vad händer i framtiden 

Mål med aktiviteten (delmål och slutgiltigt mål) 

• Öka kunskap, påverkan, utveckling 

• Förbättra resultat på Best Service nyckeltal 

Arbetssätt Skypemöte 

Möte i samband med expertgruppens träffar 

Studiebesök 

Leverantörsträffar 

Tidplan Marknadsinventering Q1 

Kravspec/önskelista Q2 

 
 
 
Aktivitet 3 – Nyckeltal 
Mål Utvärdera och utveckla nyckeltalen för patientkost 
Ansvarig Ulla Bengtson 
Arbetsgrupp Ulla Bengtson, Katarina Ek, Mattias Wingren, Thomas Jämtander, Sofia Funke, 

Agneta Jönsson, Anders Berglund, Mats Eliasson 
Syfte Nominera/lämna förslag på nyckeltal till Förvaltningsgruppen för 

patientmåltidernas räkning 
Beskrivning Ta fram förslag på nya mätbara nyckeltal för patientmåltider 

Vara ett forum för dialog med Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen för 
att utvärdera och utveckla befintliga nyckeltal efter inkomna 
förändringsönskemål från medlemmarna.    

Mål med aktiviteten (delmål och slutgiltigt mål) 

Att få fram relevanta och jämförelsebara nyckeltal 

Hur ska arbetsgruppen arbeta? 

Skypemöte 

E-post 

Möte i samband med expertgruppens träffar 
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Aktivitet 4  - Robusthet (eget tema) 
Mål Hjälpmedel för att ta fram egna kris och beredskapsplaner för våra egna 

verksamheter 
Ansvarig Agneta Jönsson  
Arbetsgrupp Agneta Jönsson, Anders Berglund, Inger Gyllner, Ulla Bengtsson, Linda 

Hagdahl 
Beskrivning Behov av att ta fram en checklista för kris och beredskap gällande livsmedel och 

vatten. 
Beskrivning av aktivitet/delaktiviteter 

Frågeställningar, inventering nuläge  

Presentationer 

Ta fram en checklista samt samla goda exempel och länkar för hitta information. 
Förslag på meny samt skafferilista. 

Mål med aktiviteten (delmål och slutgiltigt mål) 

Hjälpmedel för att ta fram egna kris och beredskapsplaner i sin egna 
verksamhet. 

Hur ska arbetsgruppen arbeta? 

Skypemöte 

Möte i samband med expertgruppens träffar 

 
 
 
Ansvarsfördelning inom expertgruppen för år 2019: 
 
Ansvar 

 
Vem Region/landsting 

Kontaktperson och ordförande 
Ansvarig kontakt från gruppen gentemot styrelsen. 
Utses inom expertgruppen på ett år i taget. 
Övergripande ansvarig för planering, genomförande 
och uppföljning av expertgruppens arbete enligt 
uppdragsbeskrivningen. Ser till att ansvarsområden 
fördelas inom gruppen. 
 

Linda Hagdahl 
ordförande 
 

Region Stockholm 

Sekreterare 
Varje möte ska dokumenteras och sparas i 
Projectplace (fast eller ambulerande sekreterare) 
 

Ambulerande  
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Mötesansvarig 
Ansvarar för att boka möteslokaler. Bokningarna 
sker senast i december för kommande år. Praktiska 
avstämningar med Konstella inför möten; antal 
deltagare, allergier etc.   
 

Utgår då möten 
förläggs till 
expertgruppens 
medlemmars 
verksamheter 

 

 

Medlemsansvarig 
Håller expertgruppens medlemsregister i 
Projectplace uppdaterat. 
 

  

Ekonomiansvarig   
Ansvarar för gruppens budget. Årlig budget 
beslutas vid Best Service årsmöte i november inför 
kommande år. Eventuella extra medel för att driva 
utvecklingsprojekt beslutas av styrelsen. 
 

Lena Lundin R 
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Kalendarium 
Kalendariet för expertgruppen behöver stämma överens med det övergripande Årshjulet för 
Best Service. Expertgrupperna träffas fysiskt minst två gånger per år. Vid behov kompletterar 
gruppen med fler fysiska möten eller webbmöten.  
 
 
Aktivitet När Var 
Expertgruppsmöte 1 
 

Expertgruppsmöte 5/2  
 

 

Expertgruppsmöte 2 
 

Expertgruppsmöte 10/9  

Deltagande på styrelsemöte. 
Delge styrelsen 
expertgruppens arbete under 
året.  

Styrelsemöte under hösten 
Tid för detta bestäms 
tillsammans med styrelsens 
kontaktperson. 
 

 

Förslag på Årets Tema för 
nästkommande år. 

Styrelsens möte i augusti  

Förslag på aktivitetsplan och 
budgetdisposition klar. 

Styrelsens möte i oktober  

   
   
 

 

 


