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Forekomst av underernæring
• 10 – 60% av alle pasienter vurderes(*) å være underernært ved innleggelse på 

sykehus eller sykehjem

– Inntil 30% av pas. på sykehus er underernært/ernæringsmessig risiko

– Inntil 50% av eldre pas. (>65 år) er underernært

– Inntil 50% er stadig eller mer underernært ved utskrivning

• Vurdering av ernæringsstatus blant kirurgiske pas. i Oslo viste at 39% av. pas. 
var moderat eller alvorlig underernært ved innleggelse (2003) og 60% av eldre 
>70år på med. avd. OSLO var i ernæringsmessig risiko ved innleggelse (1997).

• 20-40% av alle dødsfall hos kreftpasienter er relatert til underernæring – ikke 
til sykdom eller behandling.



Konsekvenser for pasienten



Strukturert ernæringsbehandling
• For å styrke ernæringsarbeidet er det viktig med kompetanse,                                                                  

ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling.                                                                                               
Ved å implementere fire enkle tiltak vil mye være vunnet:

• Å vurdere ernæringsmessig risiko

• Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet                                           
ernæringsbehandling

• Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens
journal og epikrise

• Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå

• Nasjonale faglige retningslinjene omfatter…:

• informasjon om årsaker, forekomst og konsekvenser av
underernæring, samt effekten av ernæringsbehandling. 

• anbefalinger som gjelder identifisering og behandling av                                                                   
underernærte og pasienter i ernæringsmessig risiko som                                                        
er innlagt på sykehus, sykehjem og andre tilsvarende institusjoner i pleie og 
omsorgstjenesten, samt hjemmesykepleien.



• Januar 2012, Klinikk ledelsen ønsker at sette fokus på 
ernæringsbehandlingen

• Det nedsettes en tverrfaglig prosjektgruppe, med kliniske 
dietister, fagutviklingssykepleiere, medisinsk overlege, og LEAN 
konsulenter.

Oppdrag:

• Utarbeide felles prosedyre for Finnmarkssykehuset (HaSy og 
KiSy) for kartlegging av pasienter som er i ernæringsmessig risiko

• Ernæringsbehandling systematiseres og må dokumenteres i DIPS

• Ernæringsanbefalingen må følge pasient ved utskrivelsen

Ernæring
– en aktiv del av det kliniske 
behandlingstilbuddet ved Finnmarkssykehuset.



Ernæringsscreening prosedyre
• Kartlegging av høyde, vekt og BMI registreres i 

innkomstjournal i akutt mottaket.

• Ernæringsscreening på post av ALLE pasienter i 
løpet av det første innleggelsesdøgnet (24 timer). 

• Screening og diagnosekode dokumenters i DIPS 
dokumentet ”ernæringsstatus med koder”.

• Individuelle ernæringstiltak igangsettes til pas. 
som er vurdert å være i ernæringsmessig risiko.

• Diagnosekode fra ernæringsscreening og 
ernæringstiltak må dokumenteres i epikrisen.



Implementering

• Procedure utarbeides (DocMap)

• Anskaffelse av teknisk utstyr 

• Tilgang til elektronisk screeningsverktøy

• Undervisning av sykepleier, leger, pleiepersonell og 
personale i kjøkken og på sentrallager

• Utarbeidelse av manual 

• Ny opplæring og re-opplæring

• Superbrukere på post

• Oppfølgning og motivering via statistikk



Ernæringsscreening
• “Gull standarden”

• ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002.         
Nutritional risk screening  “NRS 2002”

• Vekt, vektutvikling, høyde og grad av sykdom.

• Elektronisk screeningsverktøy

• Utarbeidet av Ernæringssenteret på UNN

• Er basert på ESPEN NRS 2002

• Snarvei finnes på Finnmarkssykehusets intranet eller 
med snarvei i Dips

• Kopiere inn screeningsresultat og diagnosekode i 
DIPS/pasient journalen.



Ernæringsscreeningsverktøy

Utarbeidet av UNN KEF Hugo Nilsen, ernæringsenheten, 2016.



Kirurgisk sengepost, KiSy



Medisinsk sengepost, HaSy



Helse Nord sin pris for utmerket forbedringsarbeid.



Strukturert ernæringsbehandling

• Sikre pasienten best mulig ernæringstilstand 
innen, unner og etter behandling

• Redusere risiko for komplikasjoner

• Redusere vekttap og tap av muskelmasse

• Forbedret forhold for god sår tilheling

• Øke mobilisering og reduserer fallskader

• Minimere innleggelsestid

• Redusere re-innleggelser

• Reduserer mortalitet.
(Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.   Helsedirektoratet 2009.)



Statistikk Finnmarkssykehuset
Strukturert ernæringsbehandling fra 2012 - 2017

• Ernæringsscreeningsstatistikk Kirkenes

• Prosedyrekode statistikk fra DIPS

• Diagnosekode statistikk fra DIPS

• Bestilling av ønskekost i Clock-work

• Forbruk av ernæringstilskudd statistikk fra 
sentrallageret

• Erfaringer fra Hjerteinfarkt registeret



Screeningsstatistikk KiSy 2014 - 2017



Procedurekode: OAAL00
Strukturert kartlegging av kosthold og ernæringstilstand

Samlede tal fra Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus



Diagnosekoder på ernæringsstatus
E.43  Alvorlig underernært 
E.44  Moderat underernært 
E.46  Ernæringsmessig risiko



Ønskekost bestilling fra Clockwork

* Kjøkken var lukket/redusert kapasitett 2,5 mdr. i 2016 i Hammerfest.

*



Forbruk av industrifremstilte næringstilskudd



Hjerteinfarkt registeret, Hammerfest.

Før ernæringsscreeningsprosjekt:

• 40-50% registrert med både vekt og høyde.

I dag:

• 90-95% registrert med høyde og vekt.

• 2013 198 pasient

• 2014 205 pasient

• 2015 201 pasient

• 2016 til juni 98 pasient



Veien videre…



Strukturet ernæringsbehandling
Gevinster:

• Å gjennomføre en strukturert ernæringsbehandling, som en naturlig del at 
behandlingstilbudet på sykehuset, vil kunne medføre store personlige og 
økonomiske gevinster.

• Helsedirektoratet uttaler i 2008 at «forlenget liggetid kan koste det norske 
samfunnet milliarder«.

• I tillegg kan manglende ernæringsscreening og koding med 
underernæringsdiagnoser medføre tapte inntekter. I noen tilfelle er det en ikke                                        
ubetydelig ekstra refusjon ved koding med E46/44/43. 

• Gir positiv fagutvikling på tvers av avdelinger, styrker fagmiljøet, skaper mer 
felles tilhørighet og er en stor kvalitetsmessig gevinst for det kontinuerlige 
arbeide med å forbedre pasientbehandlingen. 

• Ved å ernæringsscreene alle pasienter for ernæringsstatus blir fagkompetensen
brukt på riktig måte. Screeningsprosedyren sikrer at fagressursene rettes mot de 
pasientene som virkelig har behov for ernæringstiltak, og at pasienter med 
behov blir henvist til ernæringsfysiolog.



Strukturet ernæringsbehandling



Anbefaling for standardkost: 
• 4 måltider + 1-2 mellommåltider

• Rett mat til rett tid:

– Det fjerde måltid på Finnmarkssykehuset

• Frokost, lunsj, middag og kvelds                                                              
+ mellommåltider

• Rett mat til rett pasient, mat som aktiv behandling

• Standardisert energi og næringstettkost 

– (mindre volum, høyt næringsinnhold)

• Standardisert hjemmelaget protein- og energidrikk.

• Variert meny med flere valgmuligheter

Rett mat til rett pasient til rett tid

Kosthåndboken, 
Helsedirektoratet 2012



Overskudd til livet

med god ernæring
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