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•Mat til de som er dysfagi 

pasienter basert på 

molekylær gastronomi 

| 2



Helhetlig pleie 

medisin

Ernæring 

Fysisk 
aktivitet

Varme 
hender

Etikk 

193 3





09.04.2019 | 5



Ernæringstrappen

”Hvor er pasienten”
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Dokumentasjon om ernæringsstatus

skal være en naturlig del av det kliniske 

undersøkelses- og behandlingstilbud

Identifisering

• Alle pasienter/beboere skal1 vurderes for ernæringsmessig risiko ved 

innleggelse og ukentlig i sykehus, månedlig i sykehjem og i 

hjemmesykepleien 

• Fastlegen skal1skal vurdere hjemmeboende pasienter som tilhører en 

risikogruppe (eldre, kronisk syke o.s.v) regelmessig
1 helsepersonelloven §4



Diagnose underernæring 

• Underernæring defineres som en 
ernæringssituasjon der mangel på energi, 
protein og/eller andre næringsstoffer forårsaker 
en målbar ugunstig effekt på 
kroppssammensetning og - funksjon, samt 
klinisk resultat

• En tidlig identifisering av pasienter i 
ernæringsmessig risiko gjør det mulig å 
iverksette tiltak før underernæring oppstår. 
Underernæring får ofte utvikle seg fordi 
problemet ikke bli identifisert



Konsekvenser av underernæring

10-60 % pasientene er 

underernærte ved innleggelse

70%  av pasientene utskrevet 

har lavere vekt enn v/innkomst

Lengre sykehusopphold

Flere dødsfall på sykehus
Mer hjelp v/utskrivelse
Flere dødsfall etter utskrivelse

Flere legebesøk
Mer hjelp av hjemmetjenester
Flere sykehusinnleggelser

SYKEHUSHJEMME

Elias 
underernæringskarusell



Kosthåndboken
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Målrettet ernæringsbehandling!
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 Vurder årsaker til spisevansker
 Kostregistrering
 Gi næringstett/ekstra næringsrik kost
 Mellommåltid/Proteinberiket smoothie
 Varm klut før måltid
 Spør hva pasienten liker å spise
 Info til pasient / pårørende /varsle om

endring

Ernærings-
screening

Standard-
tiltak

(pasienter med 
risiko)

Individuell 
kartlegging

Individuell 
ernærings-plan

Individuelle 
tiltak

Overføring av 
informasjon

MÅL TILTAK

Dokumentere ernæringsstatus, behov, 
inntak, tiltak.

Kartlegge ernæringsstatus: høyde og vekt, 
endring i matinntak, vekttap siste tre 
månedene, om pasienten har spist lite før 
innleggelse, forklare  vektendring

Screening av alle pasienter 24 timer etter innleggelse. 
Deretter ukentlig. (kun ukentlig

på de i risiko i kommunen. Månedlig for alle begge steder.)

Gjennomføring av individuelle tiltak i 
ernæringsplan

Sørge for at ernæringsplan er dokumentert, 
informert om til pårørende og følger med til 
neste omsorgsledd.
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TIL DISKUSJON

• Tidsaspekt ulike instanser.

• Sykehus og sykehjem; innen 24 

timer

• Vekt, høyde, BMI, kronisk sykdom, 

matinntak

• Fysisk veie hvis mulig (jobbes med 

standardiserte metoder/digitale 

metoder)

• Hvordan effektivisere diagnosen 

ernæringsmessig risiko, 72-åring 

med sepsis.

• Ikke bruke tid og krefter på 

screening.

• (akuttmottak/sengepost)

• Hjemmetjeneste/bolig 

• 2. besøk, bolig

• En måte å gjøre det på og alle skal 

gjøre det (viktig)

• Vekt og MUST

• IPLOS; om kartlagt, risiko og plan

• RISIKOVURDERING (screening)

• I prosatekst; eks. når man IKKE 

skal gjøre tiltak
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Måltidsfordeling

• Regelmessig 

måltidsrytme

• 4 faste måltider

• Minst ett mellommåltid

• Ikke mer enn 11-12 

timer mellom siste 

måltid på kvelden og 

første neste dag  



Måltidsrytme  

kvelds kl 20.00  

Mellommåltid kl 18.30 

Middag kl 16.00

Lunsjkl 12.30

Mellommål ca 10.30 

Senkvelds 22.00

Frokost kl 08.00

Livskvalitet



Mellommåltider og næringsdrikker

• Flere metaanalyser viser at rutinemessig 
bruk av tilpasset kost og næringsdrikker 
bedrer ernæringsstatus hos 
underernærte eldre i institusjon, samt 
minsker risikoen for komplikasjoner og 
bedrer overlevelsen til eldre innlagt på 
sykehus

• Ingen næringsdrikk er hensiktsmessig 
viss den oppleves som usmakelig 



Nygård modell

• Næringstett og tilpasset mat som er basert på 

kontinuerlig forskning på brukernes behov og 

ønsker 

• Jobbe for å utvikle systemer som fanger opp 

behov til vær enkelt gjest  

• Egen designet mat til pasienter med tygge og 

svelge problematikk basert på molekylær 

gastronomi   

• Høyt fokus på diett og ønske kost 

• Forvalter 7 måltider om dagen 

• Har forpleining til 400 gjester pr dag 

• Samarbeid med Nav og attføringsbedrifter 
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Positive  avvik

Tverrfaglighet

Profesjonalitet

Yrkesstolthet

Med gjesten og 
pårørende i 

fokus

Samarbeid 
med alle som 

gir 
måloppnåelse

Visjon 

Mål

Suksess kriterier 

Kultur
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Utfordringer!

• Større og mer  utfordrende pasientgrupper særlig i 2 linjetjenesten 

• Lang avstand fra kjøkken til pasient 

• Fanger ikke opp faktisk produksjonsbehov

• For lite kunnskap om problemstillinger rundt ernæring hos 

beslutningstakere 

• Holdninger

• Ny merkeforskrift. 
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Eksempel på et enkelt tilbakemeldingsskjema 

Uke: Avd:

Tilbake meldings skjema på kvalitet på mat. Gjelder både normal kost

og spesial kost.

Leveres til kjøkkenet hver mandag

Produkt Nydelig God Middels Dårlig Evt kommentarer mht kvaliteten på maten

mat

Mandag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake

Tirsdag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake

Onsdag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake

Torsdag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake

Fredag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake

Lørdag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake

Søndag Middag

Kveldspålegg

Suppe

Dessert

Kake
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Samarbeid gir  arbeidsglede til det beste for 

pasienten  
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Kriterier for godt samarbeid

• Felles strukturerte møtepunkter

• Åpenhet og respekt

Felles mål og visjon

• Faglighet

• Samlinger og fellesmøter på utsiden av 

hverdagen
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Hva gjør dette med medarbeiderne 

Ansvarlig

Effektiv

tryggFleksibel 

Etisk 



Samhandling på tvers 

Lege 

Sykehus 

Kjøkken Pleiepersonalet

Pårørende 

Hjemmetjenesten

Pasient



Løsninger  for institusjonene 

• Tilpasset den 

enkelte sine behov

• Maten

• Måltidene(mer 

fleksibilitet)

• Menneskene
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Oppsumering

• Pasienten og beboerne er institusjonenes viktigste 

ressurs 

• Viktig med visjon og målsetting 

• Helhetlig ernæringstiltak .  

• Felles verktøy og planer så langt det er mulig   

• Evaluering av samhandling og logistikk 

• Jevnlige samhandlingsmøter

• Hospitering 

• Prosjektbaserte løsninger i samarbeid med alle 

impliserte

• Fremme helhetlig kompetanse(Undervisning for alle 

impliserte rundt pasienten) som gir gode holdninger 

• Bidra med ernæringsfaglig kompetanse 

Holdninger og arbeidsglede er veien til å lykkes 
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