
    

Ernæring og sykepleie 
Stavanger, 18. april 2015 

Grethe Fjeldheim 



Mat er god medisin 



Underernæring 

• Feil- og underernæring er utbredt blant 
pasienter på sykehus 
 

• Undersøkelser fra Norge og andre europeiske 
land viser at rundt 30 % av pasienter i 
sykehus er underernærte 



 

Helsedirektoratet (2009:10) hevder at 60 % av 
eldre over 70 år på medisinsk avd. i Oslo er i 
ernæringsmessig risiko ved innleggelse, og at 70 
% av de utskrevne pasienter fra sykehus har 
lavere vekt enn ved innkomst  



Underernæring 

I følge Helsedirektoratets (2009) faglige 
retningslinjer for forebygging og behandling av 
underernæring, er underernæring definert som 
”en ernæringssituasjon der mangel på 
ernæring, protein og/eller andre 
næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig 
effekt på kroppssammensetning og 
kroppsfunksjon” 



• Underernæring kan forekomme i alle 
pasientgrupper, også blant normal- og 
overvektige personer 



Risikogrupper 

 

• Pasientgrupper som har særlig risiko for feil- 
og underernæring er:  
 
Eldre, funksjonshemmede, psykiatriske 
langtidspasienter, rusmisbrukere og pasienter 
som har gjennomgått større kirurgisk inngrep 



Konsekvenser av underernæring 
• Redusert allmenntilstand  

• Redusert muskelmasse og muskelkraft 

• Redusert benmasse (osteoporose)  

• Redusert immunforsvar  

• Redusert sårtilheling 

• Redusert hjertefunksjon 

• Redusert lungefunksjon 

• Redusert appetitt  

• Mangelsykdommer 

 



Konsekvenser av underernæring 

• Forvirring, apati, nedstemthet 
• Økt risiko for lårhalsbrudd 
• Økt risiko for sykehusinnleggelse 
• Lengre liggetid ved sykehusinnleggelse 
• Økt behov for hjemmesykepleie etter 

utskriving 
• Økt risiko for reinnleggelse 
• Økt morbiditet  
• Økt mortalitet  



Hvorfor behandle sykdomsrelatert 
underernæring? 

• Bedre livskvalitet og øke overlevelse 

• Redusere liggetid på sykehus 

• Redusere helsemessige og økonomiske 
konsekvenser  



Sykepleierens rolle… 



Ernæring 

• Ernæring har vært et sentralt tema innenfor 
sykepleien helt siden sykepleierens ansvars- 
og kunnskapsområder først ble beskrevet 
 

• Ernæring er et viktig tema fordi økt kunnskap 
om ernæring av syke er et helsefremmende 
sykepleiefokus 

 



Kartlegge ernæringsstatus 

 

• Å identifisere om pasienter er i risiko for 

underernæring og kartlegge 

ernæringsstatusen er en sykepleieoppgave 

som må gjøres før forebyggende tiltak kan 

settes i gang  

 

 



Retningslinjer 
• Alle pasienter i spesialhelsetjenesten skal vurderes for 

ernæringsmessig risiko ved innleggelse og deretter ukentlig 

• Pasienter i ernæringsmessig risiko skal få målrettet 
ernæringsbehandling med individuell ernæringsplan 

• Dokumentasjon om ernæringsstatus og –behandling (behov, 
inntak, tiltak) skal implementeres i gjeldende 
dokumentasjonssystemer og videreføres til neste 
omsorgsledd 

• Aktuelle diagnosekoder: E46, E44, E43 
 
Helsedirektoratet: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og 
behandling av underernæring. Oslo 2009 

 



Behandle underliggende faktorer 

• Smerter 

• Kvalme 

• Psykososiale forhold 

• Fysiske funksjonsvansker 

• Bivirkninger av medisiner/annen behandling 



Måltidsmiljø –  
hvordan er spisesituasjonen?  



Presentasjon av maten 



Beriking – eksempler  

• En yoghurt  
Tilsett 1 ss raps- eller solsikkeolje (100 kcal 
ekstra) 

• Rett i koppen med 1,5 dl vann og 0,5 dl 
kremfløte (180 kcal ekstra)  

 



Beriking – eksempler 

• 1 kneippskive med margarin, skinke og majones  
1 kopp kaffe med 2 ss Fantomalt 
1 glass hel melk  
 
1 suppe ”Rett i koppen” med 2 ss kremfløte  
 
½ porsjon kokt laks, 1 liten potet, agurksalat, 2 ss 
seterrømme 
 
½ porsjon havregrøt med kanel, sukker og 
smørøye, kokt på helmelk 
 
Totalt: 600 kcal/1400 kcal  



Mellommåltider - eksempler 

• Brødskive og melk 

• Kjeks med ost 

• Yoghurt, rislunsj, kesam, cottage cheese 

• Vafler, lapper, kake, muffins 

• Puddinger, fromasj, is gelé 

• Grøt (med smørøye) 

• Kakao med krem, milkshake, smoothies, 
næringsdrikker, kaffe/ te med fløte/ sukker 

• Nøtter, rosiner, tørket frukt 



Næringsdrikker 

• Bedre ernæringsstatus 

• Minsker risiko for komplikasjoner 

• Bedrer helse 
- Økt muskelstyrke 
- Økt utholdenhet 
- Aktivitetsnivå 

• Skjerper appetitten og øker matinntaket 

• Øker vekt eller minsker vekttap  



Servering av næringsdrikker 

• Gis som avslutning på måltider, ved sengetid for å 
forkorte nattefasten, eller som mellommåltid 

• Server gjerne små mengder for tilvenning (25-50 ml) 

• Server gjerne i eget glass, for eksempel stettglass 

• Pynt virker appetittvekkende 

• Server avkjølt, evt. med isbiter 

• Blande med eplemost, Farris, el. lign 

• Som base i smoothies  



Medisinsk ernæringsbehandling 

 

•  Sondeernæring 
 

•  Intravenøs ernæring  
 
 

      Husk: ”Heller tarmen enn armen..” 



Konklusjon 

• Underernæring/ernæringsmessig risiko er lett 
å overse 

• Screening er et supplement til individuell 
vurdering og klinisk skjønn  

• Mat er god medisin 

• Mat har ingen effekt/virkning før den er i 
magen 



Takk for oppmerksomheten! 


