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Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand 
mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert 
livskvalitet, forsinker rekonvalesensen, øker reinnleggelser og gir økt 
dødelighet 

Ivaretakelse av ernæringsstatus og oppfølging av 
ernæringsbehandling er kostnadsbesparende



Kvalifisert til å forebygge, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte 
tilstand og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser. 

Estimerte behov, Helsedirektoratet 2009:  
• 1 årsverk per 10 000 innbyggere i kommunene
• 1,5 årsverk per 100 voksensenger og 1,5 årsverk per 30 barnesenger i 

spesialisthelsetjenesten. 

Status presens i helsefellesskapet
• 1 årsverk ansatt i Bodø kommune
• 5 årsverk ved Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

• Ingen lokalisert ved Lokalsykehusene Stokmarknes eller Gravdal
• Ambulering ukentlig til Stokmarknes eller Gravdal

Klinisk ernæringsfysiolog



Helhetlige pasientforløp

Klinisk 
ernæringsfysiolog



Formålet med dette innovasjonsprosjektet er å optimalisere 
pasientforløpet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ved å 
etablere medisinsk avstandsoppfølging med en klinisk ernæringsfysiolog 
(KEF) som bindeledd. 

- Styrke kompetanse innen klinisk ernæring i kommunene
- Gi pasienten en kontinuerlig behandling
- Være kostnadsbesparende for spesialist- og primærhelsetjenesten

MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING INNEN KLINISK 
ERNÆRINGSBEHANDLING I SPESIALIST- OG 
PRIMÆRHELSETJENESTE



Skal sikre likeverdig oppfølging av ernæringsbehandling til innbyggere 
uavhengig av størrelse på kommunen og distanse fra sykehuset. 

Prosjektet
• Klinisk ernæringsfysiolog lokalisert ved NLSH Stokmarknes
• Oppfølging av inneliggende pasienter 
• Avstandsoppfølging av pasienter som skrives ut fra sykehuset til hjemmet, 

hjemmetjeneste, institusjon uavhengig av hjemkommune i Vesterålen. 
• Kompetanseheving og støtte til helsepersonell i hjemmetjeneste og 

institusjoner i alle kommunene i Vesterålen

Utvikle en varig modell for ernæringsbehandling som 
en del av helhetlige pasientforløp i regionen 
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Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Samhandling med primærhelsetjenesten:
• Utarbeide handlingsplan 2022-2023 for planlegging og utvikling av tjenester til 

pasienter med behov for tjenester på begge nivå (gjelder de 4 prioriterte 
pasientgruppene. 
• Barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og 

personer med flere kroniske lidelser. 

• Styrke det desentraliserte tilbudet til pasientene ved økt samarbeid mellom små og 
store sykehus og kommunehelsetjenesten, digitale og ambulante tjenester og 
intermediære tilbud. 

• Alle pasienter med behov for kommunal oppfølging skal ha epikrise og 
legemiddelliste med seg ved utskriving. 
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