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Medisinsk avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og 

primærhelsetjeneste 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Vedlegg (ikke t):  
• MS1249 Nordlandssykehusets ernæringsstrategi  

• Sykdomsrelatert underernæring. Utfordringer, muligheter og anbefalinger. IS-0611 

• Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten. IS-2032 

• Kompetansebehov innen ernæring hos nøkkelgrupper. IS-2592 

• Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid mv. 

• Tjenesteavtale 3 + 5 Samhandling om gode pasientforløp 

• Tjenesteavtale 6 Kunnskapsoverføring 

• Tjenesteavtale 7 Forskning, innovasjon og forbedring  

• Tjenesteavtale 10 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Innstilling til konsensus: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken og anbefaler kommunene i Vesterålen å 

delta i en pilot for å etablere medisinsk avstandsoppfølging innen klinisk 

ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjenesten. 

2. SSU ber felles sekretariat fremme vedtakssak om etablering av medisinsk 

avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjenesten 

i Vesterålen, med hensikt å etablere tilbudet i hele Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og 

Salten. Saken fremmes etter at eventuelle innovasjonsmidler er innvilget. 

Bakgrunn: 
Gjennom Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten skal det legges til rette for prosjekter med hensikt å 

forbedre tilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene. Dette prosjektet favner alle de fire gruppene, men 

særlig skrøpelige eldre og gruppen med flere kroniske lidelser. Ernæringsplaner og oppfølging av ernæring 

gjennom pasientforløp over tjenestenivåer viser seg å være sårbart for svikt. Prosjektet som beskrives i denne 

saken ser på muligheter for tettere samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for å bedre 

kvaliteten på ernæringsoppfølging. Kliniske ernæringsfysiologer er en knapp fagressurs som må prioriteres 

og disponeres klokt. Prosjektet ser på muligheter for å bruke kompetansen slik at den kommer til nytte 

gjennom hele pasientforløpet, og kommer flere pasienter til gode uavhengig av bosted. Et viktig grunnlag for 

prosjektet er også gjensidig kunnskapsoverføring mellom tjenestenivå. Prosjektet underbygger 

tjenesteavtalene 2, 3+5, 6, 7 og 10.  

 

Prosjektet har vært drøftet i nettverket for helse- og omsorgssjefer i Vesterålen 25. mars 2022.  

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 
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Kommunenes vurdering: 
Det kommunale sekretariatet støtter søknaden til Helse Nord om innovasjonsmidler. Det sees som positivt 

med et pilotprosjekt mellom Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten og Vesterålskommunene som 

kan høste erfaringer, og som senere kan danne grunnlag for et etablert tilbud også i kommunene i Lofoten og 

Salten. 

Nordlandssykehusets vurdering: 
Nordlandssykehuset HF støtter søknaden til Helse Nord om innovasjonsmidler og vil aktivt bidra til at 

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten etablerer et pilotprosjekt i samarbeid med 

Vesterålskommunene for å høste erfaringer dersom tilbudet skal etableres for kommunene i Lofoten og 

Salten.  

Innledning 
Helsepersonell plikter å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp som inkluderer ernæring, der god 

ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, 

igangsetting av målrettede ernæringstiltak samt oppfølging og evaluering. Underernæring er en av de største 

utfordringene knyttet til ernæring hos pasienter i spesialisthelsetjenesten, helsekostnadene blir brukt til 

behandling av underernæring er mer enn dobbelt så høye som kostnadene knyttet til behandling av overvekt. 

I norske sykehus er forekomsten av underernæring opptil 57 %. Blant hjemmeboende eldre (> 67 år) som 

mottar helsetjenester ble kun 18 % vurdert for ernæringsmessig risiko (2020), det er store nasjonale 

variasjoner der Oslo fylke vurderte 30,6 % og Nordland kartla 13,4 %.  Studier viser at 20-60 % av 

hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det. 

 

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. Godt ernæringsarbeid og forebygging av underernæring vil derfor være kostnadsbesparende. 

Klinisk ernæringsfysiologers rolle og funksjon  
Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell, og bruker kunnskap om ernæring og kosthold til 

forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer. En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å 

forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle 

aldre og livsfaser. 

Utfordringer 
Helsedirektoratet anslo i et oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet allerede i 2009 et behov for minst ett 

årsverk klinisk ernæringsfysiolog (KEF) per 10 000 innbygger. I dag er situasjonen at Bodø kommune, som 

eneste kommune i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten, har én KEF ansatt. Klinisk 

ernæringstjeneste ved Nordlandssykehuset har som mål å yte likeverdig tilbud for alle lokalisasjoner, noe 

som er utfordrende når tjenesten er lokalisert i Bodø og ambulerer til lokalsykehusene. 

 

Klinisk ernæringskunnskap er viktig i overordnet systemarbeid i både i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, blant annet i arbeid med å:  

- Kvalitetssikre og styrke ernæringstilbudet  

- Implementere ernæringsfaglige retningslinjer / rutiner  

- Utdanne / lære opp / veilede personell og pasienter  

- Kartlegge helse- og ernæringstilstand  

- Drive prosjekt- og fagutviklingsarbeid, forskning  

- Inkludere ernæringsrelaterte forhold i relevant planverk  

- Utarbeide ernæringsstrategi  

Helhetlig tilnærming til ernæringsbehandling 
Nordlandssykehuset HF overordnete målsetting er at ernæringsstatusen til alle pasienter skal vurderes, og at 

kvalitetssikret ernæringsbehandling skal inngå som en integrert del av pasientforløpene. Prosjektet skal 

bygge på gode pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Ernæringsbehandling 

som strekker seg fra spesialisthelsetjeneste over i primærhelsetjenesten, og omvendt, vil gi et mer helhetlig 
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pasientforløp. Dette vil være kostnadsbesparende for spesialist- og primærhelsetjenesten og vil styrke 

kontinuiteten og kvaliteten i behandlingen og i pasientforløpet.  

Kort om prosjektets ide og hensikt 
Det innovative med prosjektet er en helhetlig ernæringsbehandling som strekker seg gjennom hele 

pasientforløpet. Prosjektet vil omfatter alle fire prioriterte grupper i nasjonal helse- og sykehusplan, men 

særlig skrøpelige eldre og pasienter med flere kroniske lidelser. Pasienter som har startet 

ernæringsbehandling i spesialisthelsetjenesten vil motta oppfølging uavhengig av hjemkommune og vil bidra 

til besparinger i form av færre pasientreiser og reisetid for pasienten selv. En digitalisert oppfølging gir 

mulighet for tettere og kontinuerlig kontakt som sikrer lik kvalitet på behandling uavhengig av hvor 

pasienten er. Prosjektet fokuserer også på kompetanseheving hos helsepersonell slik man blir bedre rustet for 

å ivareta ernæringsbehandling, tidligere oppdage underernæring og på forebygge uheldige konsekvenser av 

under- og feilernæring. 

Innovasjon 
Prosjektet gjør bruk av nye arbeidsformer og/eller bedre bruk av teknologi og har sammenheng med 

Nordlandssykehusets satsing på medisinsk avstandsoppfølging. Fokus på aktuelle løsningene vil være en 

sentral arbeidsoppgave for prosjektgruppen. Prosjektet skal bidra til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og 

tilgjengelighet i tjenestetilbudet.  

 

Uønsket 

variasjon i 

kvalitet 

• Bedre og tettere oppfølging av pasienter i pågående ernæringsbehandling. 

Oppfølgingen av denne pasientgruppen er per i dag mangelfull.   

• Digital oppfølging av polikliniske pasienter uavhengig av lokalisering 

• Økt tilstedeværelse av KEF ved lokalsykehus bidrar til kontinuerlig fokus på 

ernæring 

Forbedrede 

pasientforløp 
• Gjensidig utveksling av kompetanse og erfaringer som sikrer utveksling av 

informasjon mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 

• Bidra til gode overganger mellom omsorgsnivåene.  

 

 

 

 



MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING INNEN KLINISK ERNÆRINGSBEHANDLING I 

SPESIALIST- OG PRIMÆRHELSETJENESTE 
Tidlig kartlegging av ernæringsstatus og adekvat ernæringsbehandling har stor betydning for 

utfall og prognose for mange pasientgrupper. I dag er dette en av flere uløste utfordringer i 

samhandlingen mellom omsorgsnivåene. Formålet med dette innovasjonsprosjektet er å 

optimalisere pasientforløpet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ved å etablere 

medisinsk avstandsoppfølging med en klinisk ernæringsfysiolog (KEF) som bindeledd. Dette 

bidrar til å styrke kompetanse innen ernæring i kommunene, være kostnadsbesparende for 

spesialist- og primærhelsetjenesten og gi pasienten en kontinuerlig og bedre behandling. 

Innovasjonsprosjektet er forankret i helsefellesskapet.  

Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial  
Ivaretakelse av ernæringsstatus og oppfølging av ernæringsbehandling er kostnadsbesparende. 

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 1. Underernæring er en av de største 

ernæringsutfordringene hos pasienter i spesialisthelsetjenesten og kostnadene for 

underernæring er dobbelt så høye som kostnader for overvekt. I norske sykehus er 

forekomsten av underernæring opptil 57 % 2. Blant hjemmeboende eldre (> 67 år) som mottar 

helsetjenester er svært få kartlagt for om de er i ernæringsmessig risiko. Studier viser at 20-60 

% av hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det3.   

 

Nasjonalt råd for ernæring (Ernæringsrådet) oppnevnt av Helsedirektoratet, har i oppgave å gi 

faglige råd og bidra til å styrke arbeidet med ernæring. Rapporten «Sykdomsrelatert 

underernæring – Utfordringer, muligheter og anbefalinger» fra 2017 oppsummerer situasjonen 

på en god måte (punkt 3.2 – side 20):  

«På tross av at ernæring har veldokumentert effekt på sykdomsforløp og restitusjon, og at det 

er faglig konsensus om å prioritere ernæring til pasienter i ernæringsmessig risiko, er det et 

stort gap mellom klinisk praksis og ønsket praksis når det gjelder å identifisere, forebygge og 

behandle sykdomsrelatert underernæring.» 

Rapporten peker på flere svakheter i dagens praksis der mangel på kompetanse trekkes frem. I 

tillegg er det stor variasjon i klinisk praksis til tross for nasjonale føringer. Det faktum at 

spesialisthelsetjenestens oppdragsdokumenter siden 2013 ikke har ikke hatt fokus på ernæring 

trekkes frem som et viktig årsaksforhold. Rapporten beskriver at de nasjonale faglige 

retningslinjene og Kosthåndboken i liten grad er kjent og tatt i bruk for å forebygge og 

behandle sykdomsrelatert underernæring. Da rapporten ble utarbeidet, var det ukjent hvor 

mange foretak som hadde utarbeidet og implementert en ernæringsstrategi henhold til 

oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 20134. I tillegg er samhandling et 

utfordrende område. Samhandling omfatter i denne sammenhengen også interne prosesser i et 

sykehus. Minst like viktig er at rapporten anser den eksterne samhandlingen som mangelfull – 

altså samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet allerede 

                                                           
1
 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering 

2 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sykdomsrelatert-

underernaering/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf 
3
 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-

omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende 
4 Nordlandssykehusets nåværende strategi på området ble vedtatt i 2020 og gjelder ut 2025.  

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-og-behandling-av-underernaering
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sykdomsrelatert-underernaering/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf/_/attachment/inline/f9c7442d-2c5c-46b1-9a81-70b487278d5b:d679eaef00223e27618b8ac4ab62f9f1fed2875f/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sykdomsrelatert-underernaering/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf/_/attachment/inline/f9c7442d-2c5c-46b1-9a81-70b487278d5b:d679eaef00223e27618b8ac4ab62f9f1fed2875f/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende


tilbake i 2009 et behov i kommunene for minst ett årsverk KEF per 10 000 innbygger5. I dag 

er Bodø kommune eneste kommune i helsefellesskapet som har én KEF ansatt. 

Klinisk ernæringstjeneste ved Nordlandssykehuset (NLSH) ivaretar primært inneliggende 

pasienter i somatikken. Tjenesten har som mål å yte likeverdig tilbud for alle lokalisasjoner, 

noe som er utfordrende når tjenesten er lokalisert i Bodø og kun ambulerer ukentlig til 

lokalsykehusene. Dette medfører uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i 

tjenestetilbudet for inneliggende og polikliniske pasienter ved de tre lokalisasjonene. 

Oppfølgingen av pasienter som skrives ut fra sykehusene i NLSH er også mangelfull, da kun 

en kommunene har KEF som kan følge pasienten videre.  

Det er kort oppsummert et stort behov for å tenke innovativt rundt hvordan klinisk 

ernæringstjeneste sine ressurser kan disponeres og utnyttes for å bidra i pasientforløp som 

strekker seg over begge omsorgsnivåene. Vi er av den oppfatning at dette prosjektet 

representerer et svært viktig svar på dette.  

Nytteverdi for helsetjenesten 
De overordnede målene for dette prosjektet er:  

1. Å styrke pasientsikkerheten ved å sikre god og bedre ernæring til sårbare pasienter. 

2. Å optimalisere samhandlingen mellom omsorgsnivåene ved hjelp av 

kompetanseoverføring.  

3. Å utnytte teknologi innen avstandsoppfølging for å effektivisere oppfølging av den 

enkelte pasient.  

Det innovative med prosjektet er en helhetlig ernæringsbehandling som strekker seg over hele 

pasientforløpet fra spesialist- til primærhelsetjenesten og omvendt. En digitalisert oppfølging 

gir mulighet for tettere og kontinuerlig oppfølging som sikrer lik kvalitet på behandling 

uavhengig av hvor pasienten er. Pasienter som skrives ut fra lokalsykehuset Stokmarknes med 

pågående ernæringsbehandling vil få digital oppfølging i sin hjemkommune, og det vil bli 

besparinger i form av pasientreiser og reisetid for pasienten selv. Prosjektet skal også fokusere 

på kompetanseheving av helsepersonell i kommunene i Vesterålen slik man lokalt blir bedre 

rustet for å ivareta ernæringsbehandling, tidligere oppdage underernæring, forebygge 

reinnleggelser osv. 

Prosjektet gjør bruk av nye arbeidsformer og/eller bedre bruk av teknologi  

Prosjektet ses i sammenheng med NLSH sin satsing på medisinsk avstandsoppfølging. Fokus 

på aktuelle løsningene vil være en sentral arbeidsoppgave for prosjektgruppen.  

Prosjektet bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og 

tilgjengelighet i tjenestetilbudet og forbedrer pasientforløp 

Dette innovasjonsprosjektet er særlig begrunnet i et ønske om å unngå uønsket variasjon i 

kvalitet og generelt forbedrede pasientforløp.  

Uønsket 

variasjon i 

kvalitet 

• Bedre og tettere oppfølging av pasienter i pågående ernæringsbehandling. 

Oppfølgingen av denne pasientgruppen er per i dag mangelfull.   

• Digital oppfølging av polikliniske pasienter uavhengig av lokalisering 

• Økt tilstedeværelse av KEF ved lokalsykehus og kontinuerlig fokus på 

ernæring 

Forbedrede 

pasientforløp 
• Gjensidig utveksling av kompetanse og erfaringer som sikrer utveksling av 

informasjon mellom NLSH og den enkelte kommune. 

• Bidra til gode overganger mellom omsorgsnivåene.  

                                                           
5 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ernaering-i-helse-og-omsorgstjenesten/Erneringskompetanse  

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/ernaering-i-helse-og-omsorgstjenesten/Erneringskompetanse%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten%20oppdrag%20fra%20helse%20og%20omsorgsdepartementet%202009-2012.pdf/_/attachment/inline/eaa97498-08b2-4deb-b723-d07022053c63:a6b171ccdb73c6dd44dde9ce4e15ad13f0651eef/Erneringskompetanse%20i%20helse%20og%20omsorgstjenesten%20oppdrag%20fra%20helse%20og%20omsorgsdepartementet%202009-2012.pdf


Rapporten fra Ernæringsrådet viser til en kartlegging ved NLSH som fant at ernæringsmessig 

oppfølging av pasienter etter sykehusopphold reduserte re-innleggelser med inntil 40 %. 

Særlig hjemmeboende eldre, beboere i sykehjem og boliger med heldøgnsomsorg har behov 

for dette, men også pasienter med livsstilssykdommer, hjerte-kar-sykdommer og overvekt vil 

ha helsefremmende nytte av et slikt tilbud. 

Prosjektet bidrar til nye og bedre samhandlingsformer  

Nordlandssykehuset skal ha rutiner som sikrer pasienten sammenhengende tjeneste og god 

kommunikasjon i overgangen mellom avdelinger i sykehuset og mellom sykehuset og 

primærhelsetjenesten. Jf. Loven om spesialisthelsetjenesten paragraf 2.2. 

Ernæringsbehandling innebærer for mange pasienter livslang behandling, og hensikten med 

prosjektet er en pilot som skal sette i system for varige endringer av ernæringsbehandling 

gjennom hele pasientforløpet uavhengig av omsorgsnivå. 

Prosjektet har vært drøftet i nettverket for helse- og omsorgssjefer i Vesterålen 25.03.2022 og 

planlegges gjennomført i samarbeid med kommunene i Vesterålen. Forankringen skjer via 

helsefelleskapet. Kommunene har gitt klar tilbakemelding om at kompetanse innen ernæring 

er en utfordring, og stiller seg positivt til prosjektet. Innovasjonsprosjektet fremstår derfor 

som samhandling på et helt nytt område for de involverte kommunene. Erfaringer herfra kan 

videreformidles til flere helsefellesskap både i og utenfor NLSH geografiske nedslagsfelt. 

Erfaringene fra prosjektet kan videreføres til lignende satsinger i Lofoten, Indre og Ytre 

Salten. Prosjektet vil bli lagt fram som for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i mai 2022.  

Prosjektet retter seg særlig mot definert målgruppe  

I henhold til oppdragsdokumentet pkt. 5 har NLSH krav på å utarbeide en handlingsplan for 

2022-2023 hvordan helseforetaket i helsefellesskapene vil bidra til å planlegge og utvikle 

tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå. I utlysningen har man definert 

skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere og barn 

og unge som målgrupper. Ovennevnte rapport fra Ernæringsrådet trekker frem skrøpelige 

eldre samt pasienter med infeksjoner, kreft, lungesykdommer og multisyke som relevante 

pasientgrupper. Prosjektet er dermed relevant for alle definerte målgruppene, men særlig for 

skrøpelige eldre og kronikere.   

Gjennomførbarhet 
Prosjektplan er gjengitt nedenfor:  

 2022 2023 2024 

 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 

Forankring i helsefelleskap         

         

         

Integrering         

         

         

Evaluering         

I e-søknaden er budsjett- og finansieringsplan for prosjektet beskrevet. Det søkes om kroner 

1 100 000,- fra Helse Nord fordelt på prosjektperioden 2022 – 2024. NLSH vil samlet legge 

egne ressurser inn i prosjektet i henhold til den påkrevde 50 % - andelen. Se e-søknad for 

nærmere detaljer. 

Nordlandssykehuset har over lengre tid jobbet internt med implementering av teknologiske og 

kvalitetsforbedrende tiltak. Det er viktig å nevne at Klinisk samhandling, Gode overganger, 

Teknologi og e-helse og Kontinuerlig forbedring er definert som fire av foretakets seks 



strategiske satsingsområder for inneværende periode6. Prosjekter som prioriteres i NLSH 

bidrar til å realisere foretakets over overordnede satsingsområder. 

Det vil bli opprettet en egen prosjektgruppe for innovasjonsprosjektet. Prosjektgruppen vil 

bestå av sentrale fagressurser ved NLSH sammen med representanter for 

primærhelsetjenesten i Vesterålen. Prosjektet er også en naturlig del av NLSH sin satsning på 

medisinsk avstandsoppfølging. Fokus på den/de aktuelle løsningene vil være en sentral 

arbeidsoppgave for prosjektgruppen.  

Selv om prosjektet ikke inkluderer pasientopplysninger, er det naturlig at det meldes til og 

vurderes av Personvernombudet (PVO) Dette skjer i henhold til NLSH sine rutiner.  

Organisering og samarbeid 
Prosjektet er forankret i Medisinsk klinikk i NLSH v/ klinikksjef Gro-Marith Karlsen. 

Klinikken er involvert i en rekke forskning-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. For dette 

innovasjonsprosjektet vil det bli etablert en prosjektgruppe bestående av:  

• Elinor Carlsson (prosjektleder), konstituert enhetsleder for Klinisk ernæring, logoped- 

og sosionomtjenesten, NLSH. 

• Trude Kristin Kristensen, avdelingsleder for Samhandlingsavdeling  

• Kristie Henriksen, fagkoordinator for klinisk ernæringstjeneste NLSH. 

• Marion Celius, Helse- og omsorgssjef Hadsel kommune 

• Brukerrepresentant  

Brukerrepresentant blir formelt utnevnt av Brukerutvalget, som vil bli orientert om arbeidet 

og de erfaringene som gjøres. I sum mener vi at brukermedvirkningen med dette ivaretas både 

på individ- og systemnivå.  

Prosjektet er en naturlig del av porteføljen av prosjekter som følges opp gjennom foretakets 

helsefellesskap7. I Vestfjorderklæringen8 har helsefelleskapet definert felles ansvar for 

pasientforløp på tvers av helseforetak/kommuner og teknologi/personell som viktig. Dette 

medfører at man skal fremme innovasjon, utvikle bærekraftige tjenester, ha fokus på 

kompetanse i alle ledd og ta i bruk teknologi og digitale tjenester som bedrer samhandlingen. 

Innovasjonsprosjektet er i kjernen av det som definert av helsefellesskapet.  

Erfaringer fra innovasjonsprosjektet vil bli spredd til alle interessenter i og utenfor 

helsefellesskapet. Man har en rekke relevante arenaer for kunnskapsdeling i regionen, 

herunder diverse samhandlingskonferanser og fagråd. Det bli tatt initiativ til å gjennomføre 

egne seminarer for personalet i helsetjenestene med tanke på å gjennomføre god og målrettet 

kompetanseoverføring. Evaluering og fortløpende dokumentasjon av erfaringer står derfor 

sentralt gjennom prosjektperioden.  

Prosjektet vil bli dokumentert i Induct i henhold til våre interne rutiner.  

                                                           
6 https://nordlandssykehuset.no/om-oss/nordlandssykehuset-for-framtiden  
7 https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten  
8 https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog  

https://nordlandssykehuset.no/om-oss/nordlandssykehuset-for-framtiden
https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vestfjorderkl%C3%A6ringen%20for%20helsefelleskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf

