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Formål 
Denne styresaken er en oppfølging fra styremøte i Helse Nord RHF, den 4. februar 2015. 
Styret i Helse Nord RHF ba om en tilbakemelding ad. status på etablering av en 
overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i de faglige retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og Kosthåndboken - veiler i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten. Kravet ble gitt til helseforetakene i Oppdragsdokument 2013, jf. punkt 
3.1 Somatikk i tilleggslisten til Oppdragsdokument 2015).  
 
Bakgrunn 
I Kosthåndboken beskrives det at ledelsen har et overordnet ansvar for å legge 
forholdene til rette slik at pasientene kan sikres et forsvarlig kosthold gjennom: 
• rutiner for ernæringsarbeidet og ernæringsbehandling for ulike pasient- og 

brukergrupper 
• en overordnet ernæringsstrategi som sørger for kvalitetssikring av 

ernæringsarbeidet 
• å gjøre strategi og rutiner kjent for ansatte 
• å sørge for at det finnes kompetanse og system for opplæring 
 
Ledelsen bør ha et rådgivende organ, for eksempel en ernæringskomité, som evaluerer 
virksomhetens mattilbud, rutiner for god ernæringspraksis og kompetanseutvikling, og 
sørger for forbedringsarbeid og oppfølgingsplaner. Gruppen bør være tverrfaglig 
sammensatt og inkludere en brukerrepresentant. Brukerundersøkelser anbefales 
gjennomført jevnlig.  
 
Årlig melding for 2013 
I årlig melding for 2013 ga helseforetakene følgende tilbakemelding: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har utarbeidet ernæringsstrategi. 
Ernæringsfeltet er organisert i en sentermodell, med mål om å få til et forpliktende 
samarbeid innen ernæring, på tvers av avdelinger og klinikker.  Det er etablert 
ernæringsråd, som er sykehusets øverste organ i ernæringsspørsmål. 
Ernæringsscreening med oppfølgende tiltak inngår i strategien. 
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Helgelandssykehuset HF har ikke etablert en overordnet ernæringsstrategi, men de 
kliniske ernæringsfysiologene ved sykehusenhetene arbeider i tråd med disse 
anbefalingene. Det er fokus på ernæring ved de kliniske avdelingene, og rutiner for 
ernæringsscreening er etablert1 . 
 
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet retningslinjer for oppfølging av ernæringsstatus 
i begge klinikkene. I 2013 ble det etablert en tverrfaglig prosjektgruppe for å 
kvalitetssikre vurdering av ernæringssituasjonen hos skrøpelige eldre. Prosjektgruppen 
tok utgangspunkt i nasjonale retningslinjer, gjennomgikk helseforetakets rutiner og 
utarbeidet nye. Finnmarkssykehuset HF mottok i 2013 Helse Nords forbedringspris på 
kr 250.000 for dette arbeidet. 
 
Ved Nordlandssykehuset HF har kliniske ernæringsfysiologer (KEF) i samarbeid med 
kjøkkenet (hovedkjøkkenet i Bodø og kjøkkenet ved sykehusene i Lofoten og 
Vesterålen), arbeidet intensivt med å implementere kostformene ved sykehusene i 
henhold til Kosthåndboken. Høsten 2013 ble de nye kostformene bestemt, og det ble 
avholdt to ernæringsdager med undervisning.  
 
KEF har etablert ernæringskontakter på alle sengeposter, og disse er med i et forum, 
der klinisk ernæringstjeneste og kjøkkenet er representert. Forumet har møter ca. hvert 
kvartal. Det arbeides med ernæringsrelaterte utfordringer på avdelingene, hvor 
ernæringsscreening og kostformer har hovedprioritet. Overordnede retningslinjer for 
ernæringsscreening finnes i Docmap2 (Docmap: Helse Nords felles kvalitetssystem). Det 
gjenstår et arbeid med å involvere flere faggrupper i arbeidet. 
 
Status februar 2015 
Alle helseforetak har etablert rutiner for ernæringsscreening. Prosedyrene finnes i 
Docmap og er i tråd med anbefalingene. Alle pasienter skal kartlegges ved innleggelse, 
og der kartleggingen viser avvik, blir ernæringsmessige tiltak iverksatt. 
 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har også oppnevnt 
ernæringskontakter i avdelingene og etablert forum for oppfølging av 
ernæringstjenesten i helseforetaket. 
 
Helgelandssykehuset HF har etablert rutiner for screening av pasienter som innlegges. 
Ortogeriatriske3 pasienter er en av målgruppene som er viet særlig oppmerksomhet. 
 
Finnmarkssykehuset HF har rutiner4 for screening og tiltak for å følge opp 
risikopasienter. 
 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser spesielt for ernæring. I 
Pasoppundersøkelsen for 2013 var ett spørsmål viet ernæring, og her svarte 69 prosent 
at maten de fikk under oppholdet i stor grad/svært stor grad var tilfredsstillende. 

1 Docmap DS 0148 
2 Ernæringsscreening NLSH. Docmap, PR13963 
3 Ortogeriatrisk: En geriatrisk pasient med behov for ortopedisk behandling 
4 Docmap, PR09643 
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http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html


Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at helseforetakene til en viss grad har etablert en 
overordnet ernæringsstrategi.  
 
Rutiner for screening av ernæringsstatus er etablert, og dette er viktig for å identifisere 
pasienter med behov for oppfølging, slik at ernæringstiltak kan iverksettes. I tillegg er 
etablering av rådgivende organ og undervisning et viktig bidrag for å sikre god 
oppfølging av systemene og det praktiske arbeid som skjer knyttet til ernæring. 
 
Adm. direktør vektlegger at helseforetakene må ha fokus på å ferdigstille en overordnet 
ernæringsstrategi, i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet. 
 
 
 
Referanseliste:  Kosthåndboken - veiler i ernæringsarbeid i helse- og  

omsorgstjenesten, Helsedirektoratet 2012 - se her: Kosthåndboken 
- veiler i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 
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