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Forord 
Da jeg var medisinstudent i det 8. semesteret ved Universitetet i Oslo, ble jeg i 

praksisperioden utplassert ved en psykiatrisk akuttavdeling i Oslo. Som masterstudent i 

klinisk ernæringsfysiologi var jeg særlig opptatt av den ernæringsmessige delen av 

behandlingen. Til min store overraskelse var mitt inntrykk gjennom praksisperioden at 

ernæring ikke var en del av behandlingen. Samtidig la jeg merke til at et flertall av pasientene 

var overvektige. Det at ernæring var nedprioritert i behandlingen av en pasientgruppe, som i 

stor grad var overvektig, syntes jeg var interessant. Jeg ville finne ut om mine observasjoner, 

som medisinstudent, kun var tilfeldig, eller om mangel på ernæringsmessig behandling av en 

pasientgruppe med stor grad av overvekt, hadde rot i virkeligheten. Konkret ville jeg finne ut 

om ernæringspraksis var en del av pasientbehandlingen.  

 

I tillegg ville jeg finne ut om Nasjonale Faglige Retningslinjer (NFR) for den 

ernæringsmessige behandlingen av pasienter med psykiske lidelser (bipolare lidelser og 

schizofreni) og NFR for forebygging og behandling av underernæring, ble brukt i klinisk 

praksis.  

 

Jeg ville også undersøke om det fantes barrierer for god ernæringspraksis. Holdninger og 

rutiner for god ernæringspraksis ved somatiske sykehus har blitt undersøkt i en omfattende 

studie. Morten Mowe og medarbeidere undersøkte i 2006 om rutiner og holdninger blant leger 

og sykepleiere i Skandinavia samsvarte med ESPEN (European Society for Clinical Nutrition 

and Metabolism) sine retningslinjer for ernæringsmessig praksis i sykehus (1). Undersøkelsen 

avdekket store avvik mellom holdninger til ernæringsmessig behandling og klinisk praksis. 

Studien konkluderte også med at ESPENs retningslinjer ikke ble fulgt i praksis. Det har 

imidlertid aldri blitt foretatt en kartleggingsundersøkelse om holdninger og rutiner for god 

ernæringspraksis i psykiatrien. 

 

Jeg vil gjerne takke mine veiledere Christine Henriksen og Tonje Mellin-Olsen.  

Christine, takk for at du har veiledet så nøye, jeg ser nå ved arbeidets slutt at din veiledning 

har vært enormt viktig, spesielt for strukturen av min oppgave. Tonje, takk for at du har vært 

der i motgang, så vel som medgang, og for at du er en stor inspirasjonskilde. Du satte mine 

interesser i sammenheng med Mowes undersøkelse.  
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Takk til Christine Løvli for hjelp til mange gode innspill. Takk til Henrik Allum for 

gjennomlesning og tilbakemeldinger. Jeg dedikerer denne oppgaven til mine barn, Leonardo, 

Victoria og Andrea.  
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Sammendrag 
Bakgrunn 

Psykiske lidelser er assosiert med somatisk sykdom og kortere forventet levealder grunnet 

usunn livsstil, feilernæring, medikamentindusert vektøkning og metabolske forstyrrelser. Nye 

nasjonale faglige retningslinjer for psykose og bipolare lidelser adresserer behovet for 

kartlegging og oppfølging av somatisk helse, inklusive ernæringstiltak. Oppfølging av 

anbefalt ernæringspraksis i psykisk helsevern er ikke tidligere kartlagt.  

 

Problemstilling 

Denne oppgaven søkte å identifisere barrierer for god ernæringspraksis i psykiatrien i Oslo 

gjennom en spørreundersøkelse blant ansatte vedrørende holdninger, rutiner og kjennskap til 

nasjonale faglige retningslinjer.  

	

Materiale og metoder 

Utvalget bestod av helsepersonell på 14 poster ved tre sykehus i Oslo. Deler av 

spørreskjemaet var basert på en tilsvarende undersøkelse i somatiske sykehus, mens resten av 

spørsmålene var laget for å undersøke om nasjonale faglige retningslinjer for behandling av 

underernæring, bipolare lidelser og psykoselidelser var retningsgivende for praksis i de 

respektive avdelingene. 

 

Resultater 

Av 380 ansatte, var det 152 som besvarte spørreskjemaet (svarprosent: 40 %). Det ble funnet 

gjennomgående diskrepans mellom holdninger og praksis vedrørende ernæringsrelaterte 

rutiner. Bare 26 % oppga at vurdering av ernæringstilstand ved innleggelse var standardrutine 

for alle pasienter, mens 53 % mente det burde være standardrutine. Tilsvarende tall for å veie 

pasientene ved innleggelse var hhv. 59 % og 84 %. Livvidde ble ikke målt på noe tidspunkt. 

Henholdsvis 45 % og 28 % oppga at målinger av lipidverdier og blodglukose var rutine ved 

innleggelse hos alle pasientene. Helsepersonellet hadde i liten grad kjennskap til de nasjonale 

faglige retningslinjene for behandling av underernæring, mens retningslinjene for bipolare 

lidelser og psykoselidelser var mer kjent. Flertallet svarte at de hadde tilstrekkelig kunnskap 

om betydningen av ernæring for pasientforløpet, men at det var vanskelig å beregne 

pasientens energibehov og utarbeide et ernæringsprogram. Klinisk ernæringsfysiolog (kef) ble 

i liten grad brukt og deltok sjelden på tverrfaglige møter. Et flertall mente at posten med 

fordel kunne benytte kef oftere. Ernæring var lavt prioritert ved mange av avdelingene 
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(53 %). Barrierer for god ernæringspraksis omfattet også manglende rutiner og utydelig 

ansvarsfordeling.     

 

Konklusjon 

Blant helsepersonell som jobber i psykiatrien, er det store forskjeller mellom holdninger og 

rutiner for god ernæringspraksis. Viktige barrierer synes å være manglende rutiner, begrenset 

kjennskap til nasjonale faglige retningslinjer, begrenset ernæringskompetanse, utydelig 

ansvarsfordeling og lav tilstedeværelse av klinisk ernæringsfysiolog.  
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Forkortelser  
DPS  Distriktspsykiatrisk senter 

ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism  

KEF  Klinisk ernæringsfysiolog 

KMI  Kroppsmasseindeks 

MDD  Major depressive disorder 

MNA  Mini Nutritional Assessment 

MUST  Malnutrition Universal Screening Tool 

NFR  Nasjonale faglige retningslinjer 

NICE  The National Institute for Health and Care Excellence 

NRS-2002 Nutritional Risk Screening 

REK  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

 

 

 

 



	 	 	 	 	3	

Liste over figurer 
Figur 1: Vurdering av ernæringstilstand 

Figur 2: Veiing 

Figur 3: Registrering av livvidde 

Figur 4: Måling av blodlipider 

Figur 5: Måling av fastende blodglukose 

Figur 6: Kostanamnese, energiinntak og medikamentskifte 

Figur 7: Kostholdsveiledning-, program- og fysisk aktivitet for vektreduksjon 

Figur 8: Pleieplan og epikrise i forhold til ernæringstiltak 

Figur 9: Er det ansatt klinisk ernæringsfysiolog(er) på sykehuset som avdelingen kan  

benytte?  

Figur 10: Mener du at det er mangel på kliniske ernæringsfysiologer i avdelingen?  

Figur 11: Hvor ofte er klinisk ernæringsfysiolog til stede i avdelingen?  

Figur 12: Behov for ernæringsfysiolog i avdelingen? 

Figur 13: Pasientandel involvering av ernæringsfysiolog 

Figur 14: Har du unnlatt å sende tilsynsanmodning til klinisk ernæringsfysiolog fordi du 

tror det er ressursmangel på slik kompetanse på din avdeling  

Figur 15: Kjennskap til ”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling 

av underernæring” 

Figur 16: Kjennskap til «Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av 

bipolare lidninger» 

Figur 17: Kjenner du ”Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og 

oppfølging av personer med psykoselidelser?» 

 

	
	 	



	 	 	 	 	4	

Liste over tabeller 
Tabell 1: Karakteristika for utvalget av respondenter 

Tabell 2: Tiltak for å forbedre ernæringsbehandlingen 

Tabell 3: Oppgaver og ansvar for ernæring fordelt mellom yrkesgruppene  

Tabell 4: Generelle spørsmål vedrørende klinisk ernæringsfysiolog 

Tabell 5: Generelle spørsmål om utdannelse, kunnskap og rutiner innen ernæring 

Tabell 6: Barrierer for god ernæringspraksis 

 

 



	 	 	 	 	5	

Liste over vedlegg 
Vedlegg 1 Spørreskjema 

 

 

 

 



	 	 	 	 	6	

1 Innledning 
 

 Psykiske lidelser 1.1
Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet, «Global Burden of Disease», har beregnet at 

alvorlig depresjon og angstlidelser er blant de 3 ledende årsakene til helsetap i Norge (2). 

Helsetapet måles som leveår med nedsatt helse eller uførhet, og psykiske- og atferdsmessige 

lidelser utgjør sammen med muskel- og skjelettlidelser dominerer som årsaker til henholdsvis 

25 % og 32 % av helsetapet. 

  

Psykisk lidelse er et samlebegrep for lidelser og sykdommer med fellestrekk, som kan gi 

plagsomme psykiske symptomer. Psykisk lidelse kan medføre funksjonssvikt i dagliglivet 

eller arbeid, men det er ikke et kriterium for at symptomene skal kalles psykisk lidelse. 

Psykiske lidelser er atferdsendring som kan observeres hvor det foreligger svikt i evnen til å 

skille ytre fra indre virkelighet, også kalt vrangforestillinger (3). Psykiske lidelser har store 

samfunnsøkonomiske og sosiale konsekvenser (4). Omlag 30 % av befolkningen vil årlig 

tilfredsstille kriteriene for en psykisk lidelse, og omkring halvparten vil få en psykisk lidelse i 

løpet av livet. Psykiske lidelser er den viktigste enkeltårsak til sykemelding og funksjonssvikt 

hos den yrkesaktive befolkningen (5). 

 

Det finnes ulike typer psykiske lidelser; angst og depresjoner er de vanligste. Bipolar affektiv 

lidelse og schizofreni er mindre utbredt, og kategoriseres som alvorlige psykiske lidelser. Et 

vanlig kjennetegn ved ruslidelse er at man får helseskader (6), og dette kan være både 

somatiske og psykiske. Depresjoner eller angsttilstander er typiske psykiske lidelser som kan 

oppstå etter bruk av cannabis eller benzodiazepiner (5). Anorexia nevrosa er en lidelse 

kjennetegnet av bevisst vekttap, fremkalt og vedlikeholdt av pasienten selv. Lidelsen 

forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner (7). Bulimi er kjennetegnet ved 

gjentatte anfall med overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. 

Dette leder til et mønster med overspising som etterfølges av oppkast eller bruk av 

avføringsmidler (7). Spiseforstyrrelser omhandles ikke av denne oppgaven, da riktig ernæring 

er en del av behandlingsopplegget for denne gruppen. 
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 Angstlidelser 1.1.1
Prevalens for Angstlidelser i Norge er ca. 1-2 %, med dobbelt så mange kvinner som menn 

(8). Angstlidelser er en samling av psykiske lidelser som er kjennetegnet ved indre uro, 

spenning og angst, med tilhørende fysiologiske symptomer, selv i situasjoner hvor det ikke 

foreligger en virkelig fare (3). Samtidig medfører angsten betydelig lidelse og redusert 

funksjonsnivå. Typisk endring i atferd er unnvikelsesatferd. Ved angstlidelser er forekomst av 

symptomer forenelig med autonom aktivering, for eksempel hjertebank, symptomer fra 

brystet og magen, pusteproblemer (8). Behandlingen er primært kognitiv terapi og 

psykoterapi; medikamentell behandling er underordnet annen terapibehandling. 

Antidepressiva er førstehåndspreparater ved medikamentell behandling. Uten behandling har 

angstlidelser et kronisk forløp og pasienter med andre psykiatriske lidelser er mer plaget av 

angst (8).  

 

 Depressive lidelser 1.1.2
Depressive lidelser er en av de hyppigste psykiske lidelsene i befolkningen, livstidsprevalens 

er 15-25 % hos kvinner, og 7-12 % hos menn, og er en av hovedårsakene til funksjonssvikt 

(3). Stemningslidelser deles i to hovedgrupper. Dystemi er en depressiv lidelse som har 

lignende trekk som klinisk depresjon, men den har mildere symptomer og lengre varighet. 

Dystemi kan betraktes som en kronisk mild form for depresjon. Omkring 3 % av befolkningen 

rammes av dystemi i løpet av livet. Den andre hovedgruppen er alvorlig depressiv lidelse 

(MDD). Det er en tilbakevendende, svekkende og potensielt livstruende sykdom. I løpet av de 

siste 100 årene, har alder for debut for alvorlig depresjon blitt lavere og den totale 

forekomsten har økt i vestlige land (9). Forekomsten av depresjon har økt opp til 20 ganger 

etter 1945 og kan ikke forklares ved endringer i holdningene til helsepersonell eller 

samfunnet, diagnostiske kriteria, rapportering, bias, institusjonelle eller andre artefakter. 

Behandlingen innebærer som regel en kombinasjon av kognitiv terapi og medikamentell 

behandling med antidepressiva (12). Til tross for fremskritt i farmakoterapi, og utviklingen av 

kognitive og atferdsmessige intervensjoner, er det mange pasienter med MDD som forblir 

behandlingsresistente (9). Prognosen er variert avhengig av sykdomsbakgrunn, men innebærer 

ofte økt risiko for suicidalitet, selvmedisinering gjennom rusmisbruk, og oversykelighet i 

somatikken (10). 
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 Bipolar affektive lidelser 1.1.3
Bipolare affektive lidelser er en fellesbetegnelse for psykiske lidelser som kjennetegnet ved 

episoder med depresjoner, og med andre episoder preget av forøket energi og aktivitet (11). 

Allerede i 1991 var kostnadene for bipolar lidelse blant voksne amerikanere på  

$ 4,5 milliarder. Bipolar lidelse har en livstidsprevalens på 1,3 % (12). Behandlingen 

innebærer kombinasjon av medikamentell behandling og kognitiv terapi. En medikamentell 

behandling innebærer ofte litium, antiepileptika, nevroleptika, benzodiaseptiner og 

antipsykotika (11). Sykdommen er vanligvis kronisk og livslang, og dersom ubehandlet 

forekommer økt fare for suicidalitet (11). 

 

 Psykoselidelser 1.1.4
Den alvorligste og mest undersøkte av psykoselidelsene er schizofreni. Schizofreni er en 

alvorlig og ofte en livslang sykdom med høy grad av arvelighet, hvor det foreligger en 

utviklingsforstyrrelse i hjernen. Symptomene oppstår vanligvis i ung voksen alder, med en 

total livstidsprevalens på rundt 1 %. Vanlige symptomer er vrangforestillinger, 

tankeforstyrrelser, hallusinasjoner og språklige forstyrrelser.  Diagnosekriteriene er 

psykotiske symptomer som vedvarer minimum en måned og er knyttet til minimum en seks 

måneders periode med nedsatt fungering. Grunnpilaren i behandlingen av schizofreni er 

antipsykotiske medisiner. Denne typen medikamenter fungerer primært ved å undertrykke 

dopaminaktiviteten i hjernen. Psykoterapi er også en viktig del av behandlingen, samtidig som 

yrkesrettet og sosial rehabilitering er en viktig del av oppfølgingen. Schizofreni er sterkt 

assosiert med dårlig fysisk helse. Menn som har diagnosen dør gjennomsnittlig 20 år tidligere 

enn den øvrige befolkningen, og kvinner som lider av schizofreni, dør gjennomsnittlig 15 år 

tidligere. Dette gir seg utslag i 10 - 20 år kortere forventet levealder (13-15), og utviklingen 

går mot økende forskjeller (16). De vanligste dødsårsakene er hjerte- og karsykdommer, 

diabetes, kronisk obstruktiv lungesykdom, HIV-infeksjon, hepatitt C og tuberkulose (4). 
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 Sammenheng mellom psykiske lidelser og 1.2

livsstilssykdommer  
 

 Vektøkning ved bruk av psykofarmaka  1.2.1
Vektøkning er en vanlig bivirkning av antipsykotiske medikamenter (17). Pasienter med 

overvekt har en økt risiko for diabetes mellitus, hypertensjon og kardiovaskulær sykdom; av 

disse følger en høyere risiko for mortalitet (17). Det er forhøyet risiko for vektøkning og 

fedme, spesielt ved bruk av de atypiske antipsykotika preparatene (18). Mekanismen bak 

antipsykotika-indusert vektøkning er ikke helt klarlagt (19). Den høye internindividuelle 

variasjonen tyder på at genetiske disposisjoner er en modulerende faktor. Risiko for 

vektøkning ved bruk av antipsykotika er størst ved langtidsbruk (19). Av disse gir spesielt 

olanzapine (Zyprexa) og klozapine (Leponex) stor grad av metabolske forstyrrelser, mens for 

eksempel ziprasidone (Zeldox) og aripiprazole (Abilify), gir mindre grad av metabolske 

forstyrrelser (20). Det er viktig å ha kunnskap om hvilke psykofarmaka som gir metabolske 

bivirkninger slik at man kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom for denne utsatte 

pasientgruppen (20). 

 

  Metabolske forstyrrelser hos pasienter med psykoselidelser 1.2.2
Metabolsk syndrom er en samling av risikofaktorer: Forhøyet blodtrykk, insulinresistens, 

dyslipidemi og abdominal fedme. Disse samlet fører til øket risiko for kardiovaskulære 

sykdommer, diabetes type 2 og vanlige kreftformer (21). Det er viktig med individuell 

risikovurdering og adekvat utredning ved behov (22). De diagnostiske kriteriene ble først 

angitt av WHO i 1998 (23), mens ulike oppdaterte definisjoner har senere blitt lansert. 

Kriteriene som ble foreslått av den internasjonale diabeteskonfederasjonen i 2005 (24) består 

av: Sentral fedme, livvidde ≥ 102 cm (menn) eller ≥ 88 cm (kvinner). I tillegg to av følgende: 

Serum triglyserider ≥ 1.7 mmol/L, eller spesifikk behandling for lipidabnormalitet, serum 

high-density lipoprotein (HDL) kolesterol < 1 mmol/L (menn) eller < 1.3 mmol/L (kvinner), 

eller spesifikk behandling for lipidabnormalitet, blodtrykk ≥ 130/85 mmHg, eller 

antihypertensive behandling, fastende blodglukose ≥ 5.6 mmol/L, eller tidligere diagnostisert 

type 2 diabetes. 
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Årsakene til økt forekomst av metabolsk syndrom hos pasienter med psykoselidelser er flere. 

De viktigste av dem er inndelt i tre hovedkategorier med utgangspunkt i at de er modifiserbare 

i en primærforebyggende hensikt: 

- Livsstil. Pasienter med psykoselidelser lever under en rekke risikofaktorer for 

metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. Spesifikt har de blant annet økt 

sannsynlighet for å røyke, ha en usunn livsstil og leve med psykososialt stress (25-28). 

- Somatisk oppfølging: Pasienter med psykoselidelser er en krevende pasientgruppe og 

de faller ofte ut av helsevesenet. Somatisk oppfølging av metabolske komplikasjoner 

er derfor ofte langt fra optimal (29, 30). 

- Medikamenter. En rekke av de antipsykotiske medikamentene har velkjente 

metabolske bivirkninger med vektøkning og utvikling av insulinresistens (31-34). 

Dette forverrer den kardiovaskulære risikoprofilen for disse pasientene. 

	

 Metabolsk syndrom hos pasienter med schizofreni  1.2.3
Metabolsk syndrom er svært utbredt blant pasienter med schizofreni og representerer en viktig 

risikofaktor for hjerte- og metabolske forstyrrelser. Maslov B og medarbeidere (35) forsket på 

antipsykotikums påvirkning på pasienter som led av schizofreni og metabolsk syndrom. De 

fant ut at hyppigheten av fedme hos pasienter med schizofreni er 1,5 til 2 ganger høyere enn i 

den generelle befolkningen. De undersøkte hvorvidt mange atypiske andre og tredje 

generasjons antipsykotika er knyttet til økningen i kroppsvekt. De fant ut at pasienter med 

schizofreni, som ikke bruker psykofarmaka, eller i de tilfellene hvor det ble brukt i mindre 

mengder, hadde nesten tre ganger større mengde intraabdominalt fett i forhold til 

kontrollgruppen, og at pasienter med schizofreni kan ha metabolske forstyrrelser assosiert 

med metabolsk syndrom, selv før de begynner antipsykotisk behandling (35).  

 

 NORRISK som et risikoverktøy for kardiovaskulær sykdom  1.2.4
European Society of Cardiology har retningslinjer for behandling av kardiovaskulær sykdom. 

En del av disse retningslinjene inneholder et diagram som anviser ti års absolutt risiko for 

kardiovaskulær sykdom. Diagrammet er basert på kjønn, alder, blodtrykk, serum-

totalkolesterol og røyking. Hvis man har en risiko for kardiovaskulære sykdommer over 5 %, 

skal det ifølge retningslinjene iverksettes forebyggende tiltak. I Norge har dødeligheten fra 

kardiovaskulære sykdommer falt kraftig siden 1970-tallet. De samme kriteriene for forhøyet 
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risiko er annerledes under norske forhold enn i Europa. De europeiske retningslinjene 

estimerer dødeligheten for høyt i forhold til norske forhold (21).  

 

NORRISK er et klinisk verktøy som fungerer som en risikotabell og nettbasert kalkulator som 

regner ut ti års risikorate for dødelighet av kardiovaskulær sykdom (21). Elementene som 

inngår i tabellen er kjønn, alder, systolisk blodtrykk, serum-totalkolesterolnivå og røyking 

(36). Altså veldig lik den europeiske risikovurderingen, men appliserbart for den norske 

befolkningen. Helsedirektoratet har utviklet retningslinjer for intervensjonstiltak ved risiko for 

kardiovaskulær død funnet gjennom bruk av NORRISK (21). 

 

 Skandinavisk undersøkelse om rutiner og holdninger 1.3

blant leger og sykepleier ved sykehus 
Mowe og medarbeidere undersøkte i 2006 rutiner og holdninger blant leger og sykepleiere i 

Skandinavia vedrørende ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 

retningslinjer for ernæringsmessig praksis i sykehus (1). Undersøkelsen avdekket store avvik 

mellom holdninger til ernæringsmessig behandling og klinisk praksis. Mowe et al har også 

sett på kunnskap om ernæring blant skandinaviske leger og sykepleiere ved hjelp av et 

spørreskjema i en annen studie fra 2008 (37). De fant at den vanligste årsaken til mangelfull 

ernæringspraksis var mangel på kunnskap om ernæring. Denne oppgaven har brukt noen av 

de samme spørsmålene som Mowe brukte i sin undersøkelse fra 2006.  

 

 

  God ernæringspraksis 1.4
I kosthåndboken, en veileder for ernæringsarbeid i helse og omsorgstjenesten, står det: ”God 

ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientenes 

ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede 

ernæringstiltak, samt oppfølging og evaluering (38). Ernæringsvurdering eller -screening er 

en enkel metode som benyttes på alle pasienter for å kunne vurdere ernæringsstatus og 

hvorvidt en person er i ernæringsmessig risiko (39). Ernæringsutfordringen i forhold til 

psykiske lidelser er kompleks, og er en utfordring i psykiatrien generelt. Blant inneliggende 

pasienter i somatikken møter man underernæring som generell utfordring, mens i psykiatrien 

er både under-, feil- og overernæring den generelle problemstillingen (38). Feilernæring er en 
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ernæringstilstand hvor underskudd og/eller overskudd av energi, protein eller andre 

næringsstoffer forårsaker målbare skader på vev, kropp og funksjon (40). 

 

Mange sykdommer fører til nedsatt appetitt fordi pasienten er kvalm eller har generelt nedsatt 

allmenntilstand, og andre tilstander medfører overernæring og feilernæring.  Som tidligere 

nevnt, er det dokumentert at nyere psykofarmaka tilfører pasienten andre utfordringer i 

forhold til ernæring (27, 41). Mat appellerer til smaks-, lukt- og synssansene og mange 

forbinder mat og måltid med gode, positive opplevelser. Noen bruker mat som trøst og 

belønning, eller for å dempe angst og uro (42). Maten spiller således en sosial og psykologisk 

rolle. Disse forholdene indikerer at riktig kosthold bør få stor oppmerksomhet i behandling, 

pleie og omsorg av psykisk syke (43). 

 

  Ernæringsstatus ved psykiske lidelser 1.4.1
For psykiatriske pasienter som oppholder seg lenge i institusjon, har maten større betydning 

for helse og trivsel. I mange psykiatriske institusjoner, og i institusjoner for eldre, vektlegges 

matstell og måltider som en sentral del av læring, mestring og sosial trening. Den 

ernæringsmessige kvaliteten har fått mindre oppmerksomhet (38). Målsetting i 

Kosthåndboken ved psykiske lidelser er følgende (38):  

• Å bevare, eventuelt oppøve, gode måltids- og matvaner 

• Å sikre ernæringsmessige behov, og legge til rette for ernæringsmessig gode måltider.  

	

Psykisk helsearbeid skal styrke pasientens evne til å mestre eget liv. Ofte dreier det seg om å 

fremme selvstendighet og deltakelse i samfunnet. I denne sammenhengen kan arbeidet med 

måltider og egenomsorg gjennom gode og matvarevalg og hverdagsrutiner spille en viktig 

rolle (43). 

 

  Retningslinjer for ernæringspraksis  1.5
 

 Retningslinjer for ernæringspraksis ved sykehus og 1.5.1

institusjoner  
Ernæring ved sykehus og institusjoner har tradisjonelt hatt lav prioritet (44). Europarådet 

fastslår at ernæring er lavt prioritert i europeiske-, inkludert norske sykehus. Rapporten 
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hevder, på bakgrunn av litteraturgjennomgang og feltarbeid, at ernæringsbehandling i sykehus 

er tilfeldig, ustrukturert og mangelfull (43). 

 

For å forbedre kvaliteten i ernæringsmessige rutiner, har ESPEN utviklet følgende standarder 

for å forbedre de utilstrekkelige og mangelfulle ernæringsmessige behandlinger sett i dag (45) 

ESPEN-standarder er følgende:  

• Screening av alle pasienter ved innleggelse 

• Vurdering av pasienter med spesielle ernæringsmessige risiko 

• Forskrivning av ernæringsmessige intervensjoner  

• Inkludere ernæringsstatus i pasientens journal 

• Å monitorere effekten av ernæringsmessige tiltak hos pasienten ved sykehusopphold  

	

Det finnes nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av 

personer med henholdsvis underernæring (43), bipolare lidelser (47) og psykoselidelser (46). 

Nedenfor vises et lite utdrag av den ernæringsmessige delen av de faglige retningslinjene. På 

lik linje med nasjonale retningslinjer finnes det tilsvarende og sammenfallende internasjonale 

retningslinjer, NICE (47). Fellestrekk mellom NFR for de tre retningslinjene er at de søker å 

kartlegge ernæringsrisiko hos pasienter får så og iverksette intervensjonstiltak. Alle har 

konkrete kartleggingsverktøy for ernæringsstatus. 

 

 

  Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og 1.5.2

behandling av underernæring 
Formålet med Nasjonale faglige retningslinjer er at underernærte personer, og personer med 

ernæringsmessig risiko, blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. 

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 (39). Retningslinjene omfatter informasjon om årsaker, 

forekomst og konsekvenser av underernæring, samt effekten av ernæringsbehandling.  

 

Vektendring over tid, KMI, eller en kombinasjon av disse, er det enkleste målet på endring i 

ernæringsstatus. I Norge brukes ICD-10 koder (44), som er et internasjonalt 

diagnosekodesystem, for å beregne ulike ernæringstilstander. I følge ESPEN er 

screeningverktøy utviklet for å oppdage underernæring eller ernæringsmessig risiko. En 
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screening skal gjennomføres regelmessig både på sykehus, sykehjem og andre helse 

institusjoner. Helsedirektoratet anbefaler at alle som møter helse- og omsorgstjenesten skal få 

sin ernæringsstatus vurdert, og en ernæringsplan hvis de er i risiko for underernæring. Det 

finnes ulike screeningsverktøy for bruk på ulike pasientgrupper. ESPEN anbefaler 

”Nutritional Risk Screening” (NRS-2002) til bruk på sykehus, ”Malnutrition Universal 

Screening Tool” (MUST) til bruk både klinisk og ikke klinisk og ”Mini Nutritional 

Assessment” (MNA) til bruk på eldre i helseinstitusjoner. En screening kan gjennomføres av 

en sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog eller annet helsepersonell (44).  

 

I NFR for forebygging og behandling av underernæring står det noen elementer som 

vektlegges når det gjelder kompetanse om ernæring for å ivareta god ernæringsbehandling og 

omsorg. Oppfølging og kompetanse på alle nivåer i spesialist- og i primærhelsetjenesten, at 

kjøkkenpersonalet må ha både kunnskap og rutiner som samsvarer med anbefalingene, at de 

som jobber med pasienter og beboere må ha nok kompetanse om ernæringsstatus, målrettede 

tiltak, matinntak og ernæringsmessige behov. Videre pekes det på at det er manglende tilgang 

på spesialkompetanse innen klinisk ernæring i spesialhelsetjenesten. Det konkluderes med at 

det er et stort behov for flere stillinger for kef i både spesialhelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten. Det understrekes et tydelig behov for ernæringsmessig grunn-, videre- 

og etterutdanning av leger og annet helsepersonell (44).   

 

	

 Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og 1.5.3

oppfølging av personer med psykoselidelser  
Nasjonale faglige retningslinjer har til hensikt å gi retningslinjer for utredning, behandling og 

oppfølging av personer med psykoselidelser, og brukere av psykofarmaka. Retningslinjene 

inneholder verktøy for kartlegging av ernæringsstatus. Dette gjøres for å avdekke pasientens 

ernæringsstatus. Screening anvendes som en effektiv måte å avdekke risiko for over-, under- 

eller feilernæring, slik at man kan iverksette tiltak. Som tidligere nevnt, er det i hovedsak 

overernæring og feilernæring som er hovedproblemstillingen for psykosepasienter (48).  

Utdrag fra retningslinjene: 

”Før oppstart av behandling bør pasienten få tilbud om en somatisk undersøkelse som 

omfatter følgende: anamnestisk screening for diabetes og hjertesykdom hos pasienten 

selv og i familien, registrere blodtrykk, vekt, livvidde, puls, fastende blodglukose, 

HbA1c, lipidprofil og EKG dersom det er relevant” 
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Retningslinjen begrunnes med at, hos pasienter med psykoselidelser er det betydelig 

komorbiditet med somatiske tilstander, noe som øker mortaliteten hos denne pasientgruppen. 

Denne pasientgruppen har i snitt redusert levealder på 20 år sammenlignet med befolkningen 

forøvrig. Økt dødelighet skyldes i hovedsak hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer. I 

og med at psykoselidelser oftest diagnostiseres hos unge voksne, kan forebyggende 

ernæringsmessig behandling ha betydelige positive gevinster på utviklingen av somatiske 

sykdommer (46). Det understrekes at ved hjerte- og karsykdom er fokus på livstil, kosthold og 

røyking avgjørende for morbiditeten og mortaliteten til pasienten. Man bør derfor oppfordre 

pasienter med psykiske lidelser til riktig kosthold, jevnlig mosjon og jevnlig undersøkelse av 

parametere som er risikofaktorer for utvikling av livsstilssykdommer (46). 

 

 

 Nasjonal retningslinje for utgreiing og behandling av 1.5.4

bipolare lidingar  
Disse retningslinjene (48) har til hensikt å gi et verktøy for utredning og behandling ved 

bipolare lidelser. Retningslinjene skal gi kunnskapsbaserte råd om utredning og behandling 

for å sikre likeverdig og helthetlig tilbud til pasienter. De retter seg mot alle som yter 

helsetjenester til personer med bipolar lidelse.  

 

Utdrag fra retningslinjene: 

”Biverknader som vektauke, kognitive symptom og sedasjon fører til dårlegare 

etterleving av den medikamentelle behandlinga. God psykoedukasjon kan betre 

etterlevinga. Pasientar som legg på seg under behandling med legemiddel, bør få 

behandlinga revurdert. Eit alternativ kan vere og byte medikament. Ein bør også vise 

til kostrettleiing eller program for vektreduksjon og tilrå auka fysisk aktivitet. 

Ernæringsfysiolog og treningsrettleiar kan vere til hjelp i dette arbeide”. 

 

Retningslinjen peker på at pasienter som legger på seg under behandling ved bruk av 

medikamenter, bør få behandlingen revurdert.  
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  NICE guidelines 2014 - Psychosis and schizophrenia in    1.5.5

adults: treatment and management  
Disse internasjonale retningslinjene (46) har til hensikt å gi kunnskapsbaserte råd i forhold til 

behandling av psykose hos voksne mennesker. Det fremheves at pasienter bør få tilbud om 

røykavvenning, for å redusere sigarettrøykingens virkning på metabolismen ved bruk av 

psykofarmaka, spesielt clozapine og olanzapine.  

 

Utdrag fra retningslinjene: 

• Pasienter med psykoselidelser, særlig de som tar antipsykotika, bør tilbys et opplegg, 

for ernæring og fysisk aktivitet fra ansvarlig helsepersonell på sykehus. 

• Pasienter med påfallende stor eller rask vektøkning, dyslipidemi eller dårlig regulert 

blodsukker bør tilbys intervensjoner som er i tråd med relevante retningslinjer. 

• Pasienter med psykoselidelser som røyker bør tilbys hjelp til å slutte å røyke, selv om 

tidligere forsøk har vært mislykket. En må være klar over at det å redusere 

sigarettforbruk har en potensielt signifikant innvirkning på nedbrytningen av andre 

medikamenter. 

• Hos pasienter med psykoselidelser må man rutinemessig monitorere vekt samt 

kardiovaskulær og metabolske indikatorer for morbiditet. Disse indikatorene bør 

revideres årlig. 

• Før pasienter settes på antipsykotika bør følgende parametere måles: vekt, livvidde, 

puls, blodtrykk, fastende blodglukose, HbA1c, lipidprofil og prolaktinnivåer, samt at 

man må utelukke sykdommer i bevegelsessystemet og gjøre en vurdering av 

ernæringsstatus, kosthold og fysisk aktivitet. 

 

 

 

 Barrierer for god ernæringspraksis  1.6
Hvis ernæringsbehandlingen skal bli en del av behandlingstilbudet, er det en viktig 

forutsetning at det er forankret i ledelsen og at ansvaret for ernæringsbehandlingen er tydelig 

fordelt (49). Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å 

ivareta at pasientene får ernæringsmessig oppfølging når de flytter fra et nivå til et annet, for 

eksempel fra sykehus til behandlingsinstitusjon eller hjem (49). Dokumentasjonen som angir 

ernæringsstatus og behandling, må følge pasienten ved utskrivelse for å sikre kontinuitet i 
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behandlingen (49). Kompetanse og oppfølging på alle nivåer er grunnleggende om god 

ernæringspraksis skal være en del av behandlingen i spesialist og primærhelsetjenesten (39).  

Det er et betydelig behov for etter- og videreutdanning av helsepersonell i klinisk ernæring 

(1). NFR fra Helsedirektoratet er anbefalinger basert på oppdatert faglig kunnskap.  

 

Retningslinjene peker på hva som ansees som god praksis og er et hjelpemiddel for 

tjenesteytere for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. NFR er ikke rettslig 

bindende for mottakerne, men er faglig normerende og skal i hovedsak være styrende for de 

valgene som tas. Hvis de følges, vil det bidra til at kravet om faglig forsvarlighet i lovverket 

overholdes. Det står også i NFR at hvis man i vesentlig grad velger løsninger som avviker fra 

retningslinjene, bør man dokumentere det og være forberedt på å begrunne valget (44).  

I følge nasjonal helseplan er det behov for å utvikle systemer som fanger opp mennesker som 

står i fare for å utvikle feil- og underernæring (44). 

 

I NFR for forebygging og behandling av underernæring, vektlegges det at det er viktig at 

helsepersonell vurderer i hvilken grad pasienten evner å følge opp råd og veiledning 

vedrørende ernæringsmessige forhold. Det vektlegges at helsepersonell har tilstrekkelig 

kompetanse, og da spesielt kunnskaper om ernæring, og om hvordan spesielle 

ernæringsmessige behov skal og kan imøtekommes (44). Eva Leistra m fl. Fant i 2009 i en 

undersøkelse av underernæring hos polikliniske pasienter i Nederland, at de som var 

underernærte forble for det meste ubehandlet. Hun konkluderte med at fremtidig 

ernæringsscreening bør fokusere på avdelinger med pasienter som har høyere risiko for 

underernæring (50). Helene Eide`s doktoravhandling om ernæringsmessig risiko hos eldre 

pasienter ved somatiske sykehus, fant at rutiner og systemer for god ernæringspraksis må 

etableres i sykehusene for å ivareta adekvat ernæringsbehandling for pasienter. 

Ansvarsfordelingen for den ernæringsmessige behandlingen måtte tydeliggjøres, det måtte en 

kommunikasjon til mellom de forskjellige instansene i helsevesenet for å sikre kontinuitet i 

behandlingen. Den største barrieren hun fant for god ernæringspraksis var manglende 

kunnskap om ernæring (49, 50). Leistra og Eides undersøkelser er imidlertid ikke gjort i 

psykiatrien. 
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2 Formål og problemstilling 
Denne oppgaven søker å identifisere barrierer for god ernæringspraksis i psykiatrien i Oslo 

gjennom en spørreundersøkelse blant ansatte vedrørende holdninger, rutiner og kjennskap til 

nasjonale faglige retningslinjer. Oppgaven avgrenses til å dreie seg om ernæringspraksis 

knyttet til psykiske lidelser, unntatt spiseforstyrrelser. 

1. Kartlegge rutiner og holdninger relatert til god ernæringspraksis blant helsepersonell, 

som jobber i psykiatrien 

2. Beskrive barrierer for god ernæringspraksis ved å kartlegge: 

• Tilgang og kjennskap til nasjonale faglige retningslinjer og rutiner for god 

ernæringspraksis 

• Ansvarsplassering for ernæringspraksis og -behandling 

• Kunnskap om kompetanse om ernæring 

• Klinisk ernæringsfysiologs plass i det tverrfaglige teamet 
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3 Materiale og metoder 
 

 Utvalg  3.1
Utvalget bestod av leger, sykepleiere og miljøarbeidere som arbeidet i minimum 50 % stilling 

ved psykiatriske avdelinger i Oslo, totalt 14 poster ved 3 sykehus: Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål, Akuttpsykiatrisk seksjon: Mottaksenhet, krise- og traumeenhet, psykose/rus, 

psykoseenhet, enhet for affektive lidelser; Lovisenberg Diakonale Sykehus, Psykiatrisk 

klinikk: Inntakspost og 2 lukkede akuttpsykiatriske poster og 1 subakutt (post Halvard), samt 

Seksjon døgn ved Lovisenberg DPS; Diakonhjemmet, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 

(Akutt og Allmen) og Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen (2 enheter). 

 

Disse sykehusene og avdelingene ble valgt ut, med fokus på relevante institusjoner, i et 

geografisk avgrenset område, hvor innsamling av datagrunnlag var gjennomførbart. At de 

behandler pasienter fra hele Oslo kommune, gir disse avdelingene sammen et godt og 

representativt bilde av psykiatriske avdelinger i Oslo.  

 

Inklusjonskriterier: 

• Leger som arbeider på psykiatriske avdelinger i Oslo i en stilling på 50 %, eller mer 

• Sykepleiere som arbeider på psykiatriske avdelinger i Oslo i en stilling på 50 %, eller 

mer 

• Miljøarbeidere som arbeider på psykiatrisk avdelinger i Oslo i en stilling på 50 %, 

eller mer 

	

Eksklusjonskriterier: 

• Ufaglærte ved psykiatriske avdelinger i Oslo 

• Leger, miljøarbeidere og sykepleiere som jobber mindre enn 50 % 

• Leger, miljøarbeidere og sykepleiere som utelukkende jobber med pasientgrupper med 

spiseforstyrrelser 

 

Som nevnt deltok 14 avdelinger i spørreundersøkelsen. Universitetet i Oslo sendte en 

henvendelse til avdelingene, og gav forklaring på hva innhentet datamateriale skulle brukes 

til. Avdelingsledere ble kontaktet og ble gitt en inngående forklaring på undersøkelsens 

innhold, hva den skulle brukes til, og hvor lang tid det tok å fylle ut skjemaet. Skjemaene lå 
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på avdelingene fra 15. mai til 15. august 2014. Avdelingene ble fulgt opp per telefon, og ved 

oppmøte for å sikre et godt datagrunnlag for oppgaven, samt besvare og klarlegge eventuelle 

spørsmål relatert til spørreundersøkelsen. Avdelingsleder kunne dermed få lagt til rette for 

utfylling av skjemaet, også av ansatte som ikke var på jobb når skjema ble presentert, på for 

eksempel morgenmøte.  

 

 Metode  3.2
Oppgaven baserte seg på en kvantitativ studie ved bruk av spørreskjema. Det ble anvendt 

spørreskjema, som tar utgangspunkt i de europeiske retningslinjene for klinisk ernæring og 

metabolisme, ”ESPEN” (51). Spørreskjemaet dekker to områder, som er Mowes tidligere 

skandinaviske undersøkelse om ernæringspraksis, og relevante nasjonale retningslinjer gitt for 

psykiske lidelser i forhold til ernæring (45, 47). 

 

Spørreskjema inneholdt et utvalg av spørsmål som Mowe og medarbeidere (1) benyttet for å 

kartlegge ernæringspraksis i forhold til underernæring ved somatiske sykehus i  

Norge, Sverige og Danmark. Vi gjorde et utvalg for å ha spørsmål som er aktuelle å stille 

ansatte ved psykiatriske avdelinger, men samtidig ha et relevant sammenlikningsgrunnlag 

med Mowes undersøkelse i somatikken. Spørsmålene er anvendt med Mowe og 

medarbeideres godkjennelse. I tillegg ble det utarbeidet ytterligere 50 spørsmål som er 

påstander formulert som spørsmål. De er hentet direkte fra anbefalinger beskrevet i de 

nasjonale, faglige retningslinjer for bipolare- og psykoselidelser. (46, 48). De hadde til formål 

å finne ut om ernæringspraksis avvek fra de nasjonale, faglige retningslinjene, samt kartlegge 

rutiner, ansvarsplassering, kunnskap, utdannelse og barrierer for god ernæringspraksis.  

 

 Beskrivelse av spørreskjema  3.3
 

 Bakgrunnsopplysninger  3.3.1
Spørreskjema var på 6 sider. På side 1 ble det spurt om bakgrunnsopplysninger med 5 

spørsmål. Spørsmål 1 ber om kjønn, spørsmål 2 kartlegger alder. Spørsmål 3 spurte om hvor 

lenge de hadde vært ansatt ved den respektive avdelingen. Spørsmål 4 spurte etter hvilken 

stilling respondenten hadde. Alternativene var: Overlege, Lege i spesialisering, sykepleier, 

avdelingssykepleier, spesialsykepleier og miljøarbeider. Spørsmål 5 spurte etter 

stillingsprosent. 
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 Rutiner, praksis og holdninger  3.3.2
Formålet med spørsmålene på side 2 og 3 var å kartlegge praksis og holdninger ved 

institusjoner med behandlingsansvar for psykiske lidelser. Side 2 og 3 stilte til sammen 48 

spørsmål/utsagn som var identiske med de Mowe og medarbeidere brukte i sin undersøkelse 

fra 2006 (1). Side 2 kartla rutiner og praksis og side 3 kartla holdninger. Eksempelvis var det 

første spørsmålet på side 2 og 3 stilt som følger:  

 

”På min avdeling er vurdering av pasientenes ernæringstilstand ved innleggelse en 

standardprosedyre”.  

 

Mens spørsmål 1 på side 3 var stilt som følger: ”Vurdering av pasientenes ernæringstilstand 

ved innleggelse bør være en standardprosedyre”. 

 

Det var fire svaralternativer, de var de samme for hele side 1 og 2. Alternativ 1: ”Nei”, 

alternativ 2: ”Ja, hos få utvalgte pasienter (mindre enn halvparten)”, alternativ 3: ”Ja hos en 

del utvalgte pasienter (mer enn halvparten)”, alternativ 4: ”Ja, hos alle pasientene”.  

 

 Ansvarsplassering og rutiner i avdelingen 3.3.3
Formålet med spørsmålene på side 4 og 5 var å avdekke informasjon om ansvarsplassering og 

tiltak i den enkelte avdeling. 

 

Overskriften som gjaldt for side 4 og delvis 5 var ”Ansvarsplassering og tiltak i avdelingen”.  

Spørsmålene her er også et utvalg fra Mowes undersøkelse (1). Først ble det spurt om det om 

det er foretatt noen av tiltakene (som er presentert i en tabell under) med det formål å forbedre 

ernæringsbehandlingen.  

 

Respondentene kan velge mellom ”Ja”, ”Nei” og ”Vet ikke”. Det ble blant annet spurt om det 

er utpekt en eller flere ressurspersoner som har spesiell kunnskap og interesse for klinisk 

ernæring?  

 

Videre ble det spurt om hvordan oppgaver var fordelt mellom de forskjellige stillingene, og 

om det var ansatt kliniske ernæringsfysiolog(er) som avdelingene kunne benytte. Hvor ofte en 

kef var til stede ved avdelingen, hvor ofte respondentene mente det var behov for kef’s 
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kompetanse ved avdelingen. Hvor stor andel av pasientene som omfattes av kef, som en del 

av behandlingen.  

 

Til slutt under ”ansvarsplassering og tiltak i avdelingen” ble det spurt om respondentene 

hadde unnlatt å henvise til kef, fordi de trodde at det manglet slik kompetanse ved avdelingen. 

Svaralternativene her var ”Ja”, ”Nei”, og ”Vet ikke”.  

 

 Utdannelse og kunnskap 3.3.4
Formålet med spørsmålene på side 5 var å avdekke informasjon om respondentens synspunkt 

på egen kunnskap og utdannelse om ernæring. 

Overskriften gjaldt 4 utsagn, og søkte å kartlegge respondentenes og avdelingens holdninger 

til, og kunnskap om, ernæring. Et utsagn var: ”Jeg har via min utdannelse fått et godt grunnlag 

til å ta beslutninger om klinisk ernæring”, et annet var: ”Avdelingens personale har 

tilstrekkelig kunnskap om betydningen av ernæring for pasientforløpet”.  

Respondentene svaralternativer var ”Helt enig”, ”Overveiende enig”, ”Overveiende uenig”, 

eller ”Helt uenig”. 

  

 Synspunkter på barrierer for god ernæringspraksis 3.3.5
Formålet med spørsmålene på side 5 var å avdekke hva som hindrer god ernæringspraksis. 

Her skulle også respondentene svare på utsagn, som under ”Utdannelse, kunnskap og rutiner”. 

Et eksempel på utsagn under denne overskriften var: ”Jeg synes det er vanskelig å beregne 

pasientenes energibehov”. Et annet var: ”Ernæring er et lavt prioritert område på min 

avdeling”.  

 

Det ble utarbeidet ytterligere 50 spørsmål spesifikt for denne undersøkelsen. De hadde til 

hensikt å kartlegge nasjonale, faglige retningslinjer for behandling av underernæring, bipolare 

lidelser og behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Svaralternativene var 

”Ja”, ”Nei” og ”Vet ikke”. Hensikten med disse spørsmålene var å undersøke om nasjonale, 

faglige retningslinjer for behandling av underernæring og psykoselidelse var retningsgivende 

for praksis i den respektive avdelingen. Spørsmålene ble formulert på utfra anbefalinger 

hentet fra NFR for forebygging og behandling av bipolare lidelser, NFR for forebygging og 

behandling av schizofreni og NFR for forebygging og behandling av underernæring. 

 

 



	 	 	 	 	23	

 Statistisk analyse  3.4
Alle data for denne oppgaven ble lagt inn i en Excel fil og videre analysert ved hjelp av IBM 

SPSS Statistics, versjon 22.0. Data ble kvalitetsjekket før videre analyse i SPSS.. Statistiske 

analyser som kji-kvadrat ble gjennomført i SPSS. Siden alle utvalgsvariablene var 

kategoriske, ble forskjell mellom grupper analysert ved hjelp av kji-kvadrattester i SPSS. P-

verdier lavere enn 0,001 ble ansett som signifikante. Det ble ikke gjort Bonferroni-korreksjon.   

 

 Etiske godkjenninger  3.5
Studien trengte ikke godkjenning fra REK, fordi studien ikke omhandlet sensitiv data om 

pasienter. Studien omhandlet helsepersonell og deres holdninger og kunnskap om ernæring. 

Alle data ble innhentet anonymt. Informert samtykke ble innhentet fra deltagerne. Studien 

behøvde ikke skriftlig svar fra pasientombudet siden oppgaven ikke inneholdte sensitiv 

informasjon. 



	 	 	 	 	24	

4 Resultater 
 

 Utvalg 4.1
Utvalget bestod av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og miljøarbeidere, som arbeidet i 

minimum 50 % stilling, ved psykiatriske avdelinger i Oslo, totalt ca 380 ansatte. Av disse, 

svarte 152 på spørreskjemaet, hvilket gir en svarprosent på 40 %. 

 

Tabell 1 viser karakteristika for utvalget, Hovedvekten av respondentene var kvinner i 

alderen 30-39 år, flest spesialsykepleiere, 38 %, og sykepleiere, 33 %, og 12 % av 

respondentene var leger. Til sammen hadde 87 % utdannelse enten som sykepleier eller lege. 

  

Tabell 1 Karakteristika for utvalget av respondenter 

 Alle Menn Kvinner 

Antall (n) 152 50 102 

Fordeling (%)  33  66  

    

Alder (%)    

<30 16 18 16 

30-39 35 44 30 

40-49 19 12 23 

50-60 22 20 23 

>60 8 6 9 

    

Stilling (%)    

Overlege 7 12 5 

Avdelingssykepleier 4 4 4 

Lege i spesialisering 5 8 3 

Spes. Sykepleier 38 26 43 

Sykepleier 33 36 31 

Miljøarbeider 13 14 13 
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 Rutiner, praksis og holdninger 4.2
Resultatene fra spørreundersøkelsen viste diskrepans mellom praksis og holdninger i forhold 

til vurdering av pasientens ernæringstilstand. Spørsmålene søkte å kartlegge rutiner og 

holdninger i forhold til veiing, registrering av livvidde, måling av blodlipider, måling av 

fastende blodglukose, vurdering av kostanamnese, vurdering av energiinntak, 

medikamentskifte og bruk av epikrise-mal.  

 

Figur 1 viser at det var signifikante forskjeller mellom holdninger og rutiner når det gjaldt å 

vurdere pasientenes ernæringstilstand. Det var forskjeller ved innleggelse, under oppholdet og 

ved utskrivelse, forskjellen var størst ved innleggelse (53 % og 26 %).  

 

 

	
	
Figur 1 viser forskjeller i holdninger og praksis når det gjelder å vurdere pasientenes ernæringstilstand ved 
innleggelse, under opphold, og ved utskrivelse. Statistiske analyser er utført ved hjelp av kji-kvadrat test. Data er 
uttrykt i prosent. *p<0,001.  
 

Figur 2 viser forskjeller i holdninger og praksis når det gjaldt å veie pasientene ved 

innleggelse, under oppholdet og ved utskrivelse. Her svarte 84 % at dette burde gjøres ved 

innleggelse, 38 % mente at pasienten burde veies ved utskrivelse. I praksis svarte 59 % at 

dette ble gjort ved innleggelse, mens 4 % svarte at dette ble gjort ved utskrivelse.  

	

53	

41	
32	

26	 30	

12	

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	

100	

Innleggelse	 Under	opphold	 Utskrivelse	

%	

Holdninger	

Praksis	*	

*

*	



	 	 	 	 	26	

	
	
Figur 2 viser forskjeller i holdninger og praksis når det gjelder å veie pasientene ved innleggelse under opphold 
og ved utskrivelse. Statistiske analyser er utført ved hjelp av kji-kvadrat test.  Data er uttrykt i prosent. *p<0,001. 
 

Figur 3 viser at ingen målte livvidde, verken ved innleggelse, under opphold eller ved 

utskrivelse. Ved spørsmål om rutiner og praksis i forhold til måling av pasientens livvidde, 

svarte 7 % at livvidde burde måles ved innleggelse. Figuren viser at det var signifikant 

forskjell mellom holdning og praksis. 

	

	
Figur 3 viser forskjeller i holdninger og praksis når det gjelder å registrere pasientenes livvidde ved innleggelse 
under opphold og ved utskrivelse.  Data er uttrykt i prosent. *p<0,001. 
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Figur 4 viser signifikant forskjell mellom holdninger og praksis når det gjaldt å måle 

pasientenes blodlipider ved innleggelse, under opphold og ved utskrivelse, 55 % svarte at 

blodlipider burde måles ved innleggelse, mens 45 % svarte at de gjorde det i praksis. Det ble 

sjeldent gjort ved utskrivelse (3 %).  

		

	

	

Figur 4 viser forskjeller i holdninger og praksis når det gjelder å måle pasientenes blodlipider ved innleggelse, 
under innleggelse og ved utskrivelse. Statistiske analyser er utført ved hjelp av kji-kvadrat test.  Data er uttrykt i 
prosent. *p<0,001. 
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Figur 5 viser holdninger og praksis ved avdelingen om hvorvidt det burde være en 

standardprosedyre å måle pasientenes fastende blodglukose. Ved spørsmål om måling av 

blodglukose svarte 42 % at det burde måles ved innleggelse og 8 % svarte det burde gjøres 

ved utskrivelse. I Praksis svarte 28 % at de gjorde det ved innleggelse og 2 % svarte at 

blodglukose ble mål ved utskrivelse. Det ble påvist signifikant forskjell mellom holdninger og 

praksis. 

	

	
Figur 5 viser forskjeller i holdninger og praksis når det gjelder å måle pasientenes fastende blodglukose ved 
innleggelse, under oppholdet og ved utskrivelse. Statistiske analyser er utført ved hjelp av kji-kvadrat test.  Data 
er uttrykt i prosent. *p<0,001. 
 
 

Dersom man slår sammen dem som har svart «ja hos noen få», «ja hos en del» og «ja hos 

alle», svarte over halvparten at det er rutine å måle blodlipider og blodsukker hos alle eller 

utvalgte pasienter ved innleggelse.  

 

Figur 6 illustrerer holdninger og praksis i forhold til tre rutiner; kostanamnese ved 

innleggelse, vurdering av pasientenes energiinntak på morgenmøte og vurdering av 

medikamentskifte ved uønsket vektøkning. Kostanamnese ble sjeldent tatt i praksis (3 %) og 

pasientenes energiinntak ble sjeldent vurdert på morgenmøtet (1 %). Medikamentskifte ble 

rutinemessig vurdert ved uønsket vektøkning ifølge 38 %. Holdningen om at 

medikamentskifte burde vurderes i slike tilfeller var betydelig høyere (66 %). 
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Figur 6 viser forskjell i holdninger og praksis når det gjelder å ta en kostanamnese, vurdere energiinntak og 
vurdere medikamentskifte ved uønsket vektøkning. Data er uttrykt i prosent. *p<0,001. 
 

Figur 7 viser at det var forskjell i holdninger og praksis når det gjaldt fire rutiner; informasjon 

om kost og mosjon, kostholdsveiledning ved vektreduksjon, program ved vektreduksjon og 

fysisk aktivitet for vektreduksjon. Diskrepansen var størst ved- informasjon om kosthold og 

mosjon, kostholdsveiledning og program ved vektreduksjon. Oppmuntring til fysisk aktivitet 

var den rutinen som forekom hyppigst (43 %). 

 
Figur 7 Viser forskjeller i holdninger og praksis i forhold til om det er rutine og gi god og tilrettelagt 
informasjon om kosthold og mosjon tidlig i forløpet, henvise til kostveiledning ved behov for vektreduksjon, 
henvise til et program for vektreduksjon ved behov og oppmuntre til fysisk aktivitet ved behov for 
vektreduksjon. p-verdi på p<0,001. 
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Figur 8 viser at det var signifikant forskjell i holdning og praksis når det gjaldt hvorvidt 

pleieplan burde inneholde ernæringstiltak (22 %, 13 %) og om epikrisen burde inneholde en 

oppsummering av ernæringstiltak (15 %, 3 %). 

 

 
Figur 8 viser forskjeller i holdning og praksis i forhold til om; Pleieplan bør inneholde ernæringstiltak. 
Statistiske analyser er utført ved hjelp av kji-kvadrat test. Signifikant forskjell mellom holdning og praksis.  Data 
er uttrykt i prosent. *p<0,001. 
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 Barrierer for god ernæringspraksis 4.3
Tabell 2 viser i hvilken grad ernæringsforbedrende tiltak var blitt gjort på avdelingene og 

hvordan ansvaret for ernæringstiltak var fordelt. Tabellen viser at 80 % svarte nei eller vet 

ikke hvorvidt det var opprettet et tverrfaglig ernæringsteam. Ved spørsmålene som omhandler 

om det finnes instrukser for forskjellige ernæringsmessige retningslinjer (spørsmål 3, 4 og 5 

nedenfor), svarte henholdsvis 78 %, 81 % og 76 %, nei eller vet ikke. Når det ble spurt om det 

er beskrevet ansvarsfordeling for ernæring mellom leger og sykepleiere, svarte 80 % nei eller 

vet ikke. Ved spørsmål om det er gjennomført undervisning i klinisk ernæring for leger og 

pleiepersonalet svarte henholdsvis 87 % og 79 %, nei eller vet ikke. 

 

Tabell 2 Kartlegging av ernæringsforbedrende tiltak ved avdelingen  

	 	
Ja	 Nei	 Vet	ikke	

Ikke	

svart	

Opprettet et tverrfaglig ernæringsteam? 16 66 14 4 

Utpekt en eller flere ressurspersoner som har 
spesiell kunnskap og interesse for klinisk 
ernæring? 

23 60 14 4 

Utarbeidet retningslinjer for identifisering av 
pasienter med behov for ernæringsterapi? 

17 38 40 5 

Utarbeidet instrukser/retningslinjer for 
ernæringsscreening? 

15 37 44 4 

Utarbeidet instrukser/retningslinjer for 
ernæringsoppfølging? 

18 33 43 6 

Beskrevet ansvarsfordelingen for ernæring 
mellom leger og sykepleiere? 

15 49 31 5 

Beskrevet ansvarsområde for klinisk 
ernæringsfysiolog? 

26 25 42 7 

Gjennomført undervisning om klinisk ernæring 
for leger? 

7 24 63 7 

Gjennomført undervisning om klinisk ernæring 
for pleiepersonalet?  

16 51 28 5 

Er	det	på	din	avdeling	foretatt	noen	av	tiltakene	ovenfor	med	det	formål	å	forbedre	ernæringsbehandlingen?	
Data	er	oppgitt	i	prosent.	
	

Tabell 3 viser hvorledes helsepersonell opplevde at oppgaver og ansvar for ernæring var 

fordelt dem i mellom. De fleste svarte at det var legens ansvar (82 %) over halvparten svarte 

at det var sykepleiernes ansvar (65 %) miljøarbeidere (32 %) og klinisk ernæringsfysiolog (26 

%). Omtrent halvparten (48 %) svarte at sykepleierne hadde ansvar for å utarbeide en 

individuell ernæringsplan, mens 43 % svarte at det var klinisk ernæringsfysiologs ansvar. 
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Over to tredjedeler (70 %), svarte at det var legenes ansvar at pasientens ernæringsstatus og 

behandling gis videre til primærhelsetjenesten ved utskrivelse, omtrent halvparten svarte at 

det var sykepleierens ansvar (52 %). 

	

Tabell 3 viser oppgaver og ansvar for ernæring fordelt mellom yrkesgrupper. 

 

Sykepleier Lege Klinisk 

ernærings- 

fysiolog 

Miljø-

arbeider 

Vet 

ikke 

Hvem har ansvaret for å vurdere 
pasientens ernæringstilstand? 

65 82 26 32 9 

Hvem har ansvaret for at det 
utarbeides en individuell 
ernæringsplan?  

48 35 43 12 22 

Hvem har ansvaret for at 
informasjon om pasientens 
ernærings-status og behandling 
gis videre til 
primærhelsetjenesten ved 
utskrivelse? 

52 70 12 9 15 

I	denne	delen	av	spørreskjemaet	hadde	respondenten	flere	svaralternativer.	Data	er	uttrykt	i	prosent.	
	
	
Figur 9 viser at 76 % svarte ja når det ble spurt om sykehuset har ansatt klinisk 

ernæringsfysiolog som kan benyttes ved avdelingen, mens det var kun 7 % som svarte nei.  

 
	

	

	

Figur 9 Er det ansatt klinisk ernæringsfysiolog(er) på sykehuset som avdelingen kan benytte? Data er uttrykt i 
prosent.  
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Figur 10 viser at litt under halvparten (48 %) svarte at det ikke er mangel på 

ernæringsfysiolog i avdelingen, mens 37 % svarte ja eller ja til dels. Spørsmålet ble ikke 

besvart av 26 % av respondentene. 

 

	
Figur 10 Figuren viser om det er mangel på kliniske ernæringsfysiologer i avdelingen. Date er uttrykt i prosent. 
 

Tabell 4 viser helsepersonells holdninger og kunnskap når det gjaldt klinisk 

ernæringsfysiologs kompetanse, her svarte 65 % at de var kjent eller til dels kjent med klinisk 

ernæringsfysiologs kompetanse, 64 % svarte at avdelingen benytter seg av klinisk 

ernæringsfysiologs kompetanse, mens 63 % svarte at klinisk ernæringsfysiolog ikke deltok 

jevnlig i tverrfaglige møter i avdelingen. Tilslutt svarte 69 % at de hadde en positiv 

holdninger til ernæringsfysiolog og ved spørsmål om avdelingen kunne benytte 

ernæringsfysiologer i større grad enn det som gjøres i dag svarte 61 % ja eller til dels ja. 

Spørsmålet har ikke blitt besvart av 26 %.  
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Tabell 4 Generelle spørsmål som kartlegger holdninger og kunnskap vedrørende klinisk 

ernæringsfysiologs kompetanse. 

 Ja 
Ja, til 

dels 
Nei 

Vet 

ikke 

Ikke 

svart 

Er du kjent med kliniske 
ernæringsfysiologers kompetanse?  

23 42 9 1 26 

Benytter avdelingen seg av klinisk 
ernæringsfysiologs kompetanse?  

34 30 7 3 26 

Har avdelingen en positiv holdning til 
kliniske ernæringsfysiologer? 

53 16 5 0 26 

Deltar klinisk ernæringsfysiolog jevnlig i 
et eller flere tverrfaglige møter i 
avdelingen? 

10 5 63 5 26 

Mener du at avdelingen med fordel kan 
benytte klinisk ernæringsfysiolog i større 
utstrekning enn dere gjør i dag? 

32 29 9 14 26 

Data	er	uttrykt	i	prosent.		
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Figur 11 viser at de fleste (82 %) svarte at klinisk ernæringsfysiolog var til stede mindre enn 

en gang pr uke, mens nesten ingen (2 %) svarte at klinisk ernæringsfysiolog var til stede 

daglig. 

 

	
Figur 11 viser hvor ofte er klinisk ernæringsfysiolog er til stede i avdelingen. Data er uttrykt i prosent. 
	

Figur 12 viser at over halvparten (66 %) svarte at behovet for kefʹs kompetanse på avdelingen 

var mindre enn 1 dag i uken, mens få (3 %) svarte at det var behov for kompetansen til kef 

daglig.  

 

	
	
Figur 12 viser holdningene til behov for ernæringsfysiolog i avdelingen. Data er uttrykt i prosent. 
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Figur 13 viser at over halvparten (58 %) har svart at de anslår at ernæringsfysiolog var 

involvert i behandlingen i under 5 % av tilfellene. 

	

Figur 13 Viser helsepersonellets anslag over hvor stor pasientandel som har involvering av ernæringsfysiolog i 
behandlingen. Data er uttrykt i prosent. 
 

Figur 14 viser at de fleste (83 %) svarte at de ikke unnlot å sende tilsynsanmodning til klinisk 

ernæringsfysiolog på grunn av ressursmangel. 

	

	
Figur 14 viser hvor stor andel som har svart ja, nei og vet ikke på om de har lat være å sende tilsynsanmodning 
til klinisk ernæringsfysiolog fordi de tror det er ressursmangel på slik kompetanse ved avdelingen. Data er 
uttrykt i prosent. 
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 Utdannelse, kunnskap og rutiner 4.4
Tabell 5 viser at 64 % svarte at de var helt enige eller overveiende enige i at de gjennom sin 

utdannelse fått godt nok grunnlag til å ta beslutninger om ernæring, 81 % svarte at de var helt 

uenige eller overveiende uenige i at ernæring er en fast del av det løpende 

utdanningsprogrammet ved avdelingen. Når det gjelder kunnskap om betydningen av 

ernæring for pasientforløpet svarte 74 % at de var helt enige eller overveiende enige i at de 

hadde tilstrekkelig kunnskap.  

	

Tabell 5 Generelle spørsmål om utdannelse, kunnskap og rutiner innen ernæring 

 Helt enig 
Overveiende 

enig 

Overveiende 

uenig 

Helt 

uenig 

Ikke 

svart 

Jeg har via min 
utdannelse fått et godt 
grunnlag til å ta 
beslutninger om 
klinisk ernæring  

13 51 25 7 4 

Undervisning i 
ernæring er en fast 
del av det løpende  
utdanningsprogramm
et på avdelingen  

4 11 40 41 5 

Avdelingens 
personale har 
tilstrekkelig kunnskap 
om betydningen av 
ernæring for 
pasientforløpet 

11 54 24 7 4 

Jeg har tilstrekkelig 
kunnskap om 
betydningen av 
ernæring for pasient-
forløpet 

15 59 19 3 4 

	Data er uttrykt i prosent. 
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 Synspunkter på barrierer for god ernæringspraksis 4.5
Tabell 6 viser ansattes opplevde utfordringer ved å utføre den ernæringsmessige delen av 

behandlingen, 69 % svarte at de synes det var vanskelig å utarbeide ernæringsprogram, 51 % 

mente det var vanskelig å beregne pasientens energibehov, 44 % svarte at det manglet 

overordnede nasjonale retningslinjer for klinisk ernæring. Henholdsvis 42 % og 32 % svarte 

at de manglet metoder for å identifisere pasienter som har behov for ernæringsterapi og 

pasienter som er over-ernærte og 53 % svarte at ernæring var lavt prioritert område på deres 

avdeling. 

 

Tabell 6 Barrierer for god ernæringspraksis  

 Helt enig 
Overveiende 

enig 

Overveiende 

uenig 

Helt 

uenig 

Ikke 

svart 

Jeg synes det er vanskelig å 
beregne pasientens 
energibehov  

17 34 37 7 5 

Jeg synes det er komplisert å 
utarbeide et ernæringsprogram  

26 43 20 5 6 

Jeg mener det mangler 
overordnede nasjonale 
retningslinjer for klinisk 
ernæring 

12 32 39 12 5 

Jeg synes det er vanskelig å 
identifisere pasienter som har 
behov for ernæringsterapi 

6 18 53 18 5 

Jeg mangler metoder til å 
identifisere underernærte 
pasienter 

9 33 42 10 6 

Jeg mangler metoder til å 
identifisere over-ernærte 
pasienter 

7 25 50 12 6 

Ernæring er et lavt prioritert 
område på min avdeling 

15 38 28 13 7 

Data	er	uttrykt	i	prosent.		
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Figur 15 viser at kun 17 % hadde kjennskap til Nasjonale faglige retningslinjer for 

forebygging og behandling av underernæring.   

 
 

Figur 15 Kjennskap til Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Data er 
uttrykt i prosent 
 

Figur 16 viser at 56 % svarte at de hadde kjennskap til Nasjonal faglege retningslinje for 

utgreiing og behandling av bipolare lidelser, mens 44 % av respondentene svarte at de enten 

ikke kjente til retningslinjene eller ikke visste om dem. 

 

	

	

Figur 16 Kjennskap til Nasjonal faglege retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidninger. Data er 
uttrykt i prosent. 
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Figur 17 viser at 74 % svarte at de hadde kjennskap til Nasjonal faglig retningslinjer for 

utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, mens 26 % svarte at de 

ikke hadde kjennskap til retningslinjene.  

 

 

 
Figur 17 Kjenner du Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
psykoselidelser. Data er uttrykt i prosent. 
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5 Diskusjon 
 

 Hovedfunn 5.1
Hovedfunnene i oppgaven viste stor forskjell mellom holdninger og praksis, som omhandlet 

ernæring ved psykiatriske avdelinger i Oslo. Helsedirektoratets NFR anbefalinger for god 

ernæringspraksis ble ikke fulgt opp i behandlingen. Det ble funnet og identifisert flere 

barrierer for at god ernæringspraksis ikke var forankret i ledelsen ved avdelingene. En 

barriere var at kompetanseheving og etterutdanning skjedde i liten grad, en annen var uklar 

ansvarsfordeling mellom yrkesgruppene når det gjaldt den ernæringsmessige delen av 

behandlingen. Disse barrierene indikerte at ernæringspraksis ikke var forankret i ledelsen. I 

tillegg ble kef sjeldent benyttet mer enn en gang per uke. Det var manglende kjennskap til 

NFR for forebygging og utgreing av underernæring og helsepersonell følte at de manglet 

verktøy for å identifisere over- og underernærte pasienter. 

 

 Styrker og svakheter ved utvalget og metode 5.2
En styrke ved denne studien er at det er innhentet data fra 3 sykehus og totalt 14 poster og 

representerer derfor en stor variasjon av avdelinger. En  annen styrke ved spørreundersøkelsen 

er at den er basert på tidligere utførte undersøkelser i Skandinavia av Mowe og medarbeidere,  

resultatene kan dermed sammenlignes med dette datamaterialet. En tredje styrke er at 

undersøkelsen er besvart anonymt, noe som gir respondentene frihet til å svare uten at de må 

stå til ansvar for sine oppfatninger overfor ledelsen eller andre ansatte. 

 

Resultatene baserer seg på svar fra 152 respondenter, slik at man må tolke resultatene med 

forsiktighet. Svarprosent på 40 % er identisk med Mowe sin kartleggingsundersøkelse (38 %) 

fra 2005 (1). Man kunne forventet at personlig oppmøte i denne studien skulle gi en bedre 

svarprosent enn en utsendt spørreundersøkelse, men det kan ha spilt inn at det var 

sommerferieavvikling under innsamling av dataene. En mulig svakhet ved utvalget var at 

enkelte ledere ved avdelingene i utgangspunktet var motvillige til å delta i undersøkelsen, og 

distribuere spørreskjemaene, men gikk motvillig med på det etter mye overtalelse. Ettersom 

interessen for undersøkelsen var dårlig forankret i ledelsen ved enkelte avdelinger, kan dette 

ha påvirket hvordan undersøkelsen og selve spørreskjemaet ble presentert for de ansatte, og 

følgelig ha påvirket hvor mange som tok seg tid til og svare og også potensielt hva de har 
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svart. I tillegg ble undersøkelsen utført i perioden mai til august 2015, altså i en periode med 

ferieavvikling, og mange vikarer, dermed noe mindre bemanning av fast helsepersonell. 

 

Andre mulige svakheter kan være at helsepersonell unnlot og svare ærlig fordi lojalitet til 

avdelingen ikke avdekket reell praksis, på tross av at undersøkelsen var gitt anonymt. Noen av 

respondentene syntes at det var for mange spørsmål, og enkelte kommenterte også at språket 

var for faglig og avansert. Det ble også kommentert at kategorien ”vet ikke” burde ha vært et 

svaralternativ på alle spørsmålene. En svakhet ved metoden kan være at de som valgte å 

svare, var mer interessert i tematikken enn de som ikke deltok. Derfor kan det ha forekommet 

seleksjonsbias.  

 

 Ernæringspraksis i psykiatrien 5.3
Denne kartleggingsstudien ble gjennomført som er resultat av observasjoner masterstudenten 

gjorde under sin praksisperiode, der inntrykket var at ernæring hadde lav prioritet og var lite 

integrert del av pasientbehandlingen i psykiatrien. Nasjonal helse- og sykehusplanen for 2016 

til 2019 (52) presiserer at spesialisthelsetjenesten har ansvar for å forebygge sykdom og 

fremme helse hos pasientene og at dette ikke bare dreier seg om å gi livsstilsråd etter avsluttet 

behandling, men at aktivitetene må være en integrert del av behandlingsopplegget for den 

enkelte pasient. 

 

Usunt kosthold er den risikofaktoren som bidrar aller mest til den sykdomsbyrden i den 

norske befolkningen. På de neste plassene kommer høyt blodtrykk, tobakksrøyking, høy 

kroppsmasseindeks og fysisk aktivitet. Dette skyldes hovedsakelig at dårlig kosthold gir økt 

risiko for hjerte- og karsykdommer (52). På denne bakgrunn burde fokus på kosthold ha en 

høy prioritet i psykisk helsevern.  

 

Alle sykehusene fikk i 2013 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere 

overordnede ernæringsstrategier for å kvalitetssikre ernæringsarbeidet (ref. 

Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF, (53) i tråd med anbefalinger i faglige 

retningslinjer fra Helsedirektoratet og Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og 

omsorgstjenesten. Nasjonalt kompetansesenter for sykdomsrelatert underernæring publiserer 

disse ernæringsstrategiene samlet på sin nettside (54).  

 



	 	 	 	 	43	

Oslo universitetssykehus sier innledningsvis i sin ernæringsstrategi at «OUS behandler en 

rekke pasientgrupper med kompliserte sykdomsbilder der ernæring spiller en vesentlig rolle. 

Likevel kan ernæringstilstanden til pasientene erfaringsmessig lett miste sin plass i en 

mangesidig moderne pasientbehandling. Ernæringsbehandling er mange steder lavt prioritert, 

prosedyrer og kunnskap om ernæring og psykososiale forhold ved ernæringsbehandlingen 

mangler»(55). Diakonhjemmets ernæringsstrategi fremhever også at ernæringsbehandling må 

inngå som en integrert del av behandlingen (56). Lovisenberg har ikke ferdigstilt sitt 

ernæringsstrategidokument. En mangel ved sykehusenes ernæringsstrategier er at de i 

hovedsak fokuserer på underernæring og ikke på å fange opp pasienter med økt risiko for 

over- og feilernæring og de spesielle utfordringene i psykisk helsevern.  

 

I følge Helsedirektoratet innebærer god ernæringspraksis at pasientens ernæringsstatus 

dokumenteres, kartlegges og vurderes. At man kan vurdere pasientenes energibehov, evaluere 

pasientene, sette i gang målrettede ernæringsmessige tiltak, følge opp og gi relevant 

behandling er også en del av god ernæringspraksis (38).  

 

Denne oppgaven har hatt til hensikt å kartlegge holdninger og rutiner hos helsepersonell i 

psykiatrien når det gjelder god ernæringspraksis. Holdningene til god ernæringspraksis viste 

seg å være mer positive enn det som faktisk var tilfelle i praksis. Ifølge NFR for forebygging 

og behandling av underernæring skal alle pasienter ernæringskartlegges. Vekt er en viktig 

parameter i en ernæringskartlegging. Nesten 60 % oppga at det er rutine å veie pasientene ved 

innleggelse. Dette var relativt positive tall, selv om en mer fullstendig vurdering av 

pasientenes ernæringstilstand ikke ble utført i samme grad (26 %). Derimot var det nærmest 

ingen som oppga at pasientene ble veid ved utskrivelse (4%).  

 

Disse resultatene samsvarer med Mowes skandinaviske undersøkelse i somatikken (1). Han 

fant at totalt 26 % svarte at vurdering av pasientenes ernæringstilstand var rutine ved 

innleggelse, men resultatene var mye dårligere i Norge (16 %) enn i Danmark (40 %). 

Tilsvarende tall for å måle vekt ved innleggelse var totalt 45 %, men også her var tallene 

lavest i Norge (26 %; Danmark 52 %). Også i Mowes studie ble vekt ved utskrivelse 

gjennomført sjeldnere (registrert under oppholdet hos totalt 24 %; Norge 11 %).   

NFR for underernæring presiserer at tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko 

gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår, men vekt og BMI alene, uten å 

vurdere vektutvikling og/eller matinntak, fanger ikke opp alle pasienter i risiko (44). Selv om 
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fokuset i disse retningslinjene er på underernæring, er det like viktig å identifisere 

risikopasienter når det gjelder over- og feilernæring. 

 

Somatikken har hatt et stort fokus på underernæring som følge av at NFR for forebygging og 

behandling av underernæring kom i 2009 med krav om kartlegging av alle pasientene og 

individuell oppfølgingsplan for pasienter i risikogruppen. Kun et fåtall av respondentene i 

denne studien kjente til disse retningslinjene (16 %). Underernæring er ikke et like utbredt 

problem i psykisk helsevern, og dette kan være noe av grunnen til at ernæringskartlegging 

ikke har fått like stort fokus i psykiatrien.  

 

NFR for bipolare lidelser kom i 2012 og det påfølgende året kom NFR for psykoselidelser. 

Disse var kjent hos henholdsvis 56 % og 74 % av respondentene. Måling av livvidde, 

blodlipider og fastende blodglukose er anbefalt ved NFR for psykoselidelser fordi pasienter 

med psykose, som tidligere nevnt, har betydelig komorbiditet som fører til opptil 20 år nedsatt 

levealder. Over halvparten av respondentene svarte at det er rutine å måle blodlipider og 

blodsukker dersom man slår sammen dem som har svart «ja hos noen få», «ja hos en del» og 

«ja hos alle». Siden NFR for psykoselidelser ikke er ment å være retningsgivende for alle 

inneliggende pasienter i psykiatrien, kan slik sammenslåing av svarene gi et riktigere bilde av 

oppfølgingen av retningslinjene.  

 

Måling av livvidde skiller seg ut fordi det ikke utføres i det hele tatt. En mulig årsak kan være 

at verdien av å måle livvidde for å predikere risiko for å utvikle diabetes og hjerte- og 

karsykdom har vært omdiskutert blant norske leger (57). En ny norsk studie som fulgte mer 

enn 140.000 friske personer gjennom flere år, konkluderte med at ratio mellom livvidde og 

hoftevidde er en bedre metode for å identifisere risiko for akutt hjerteinfarkt enn BMI eller 

bare livvidde (58).  

 

NFR bipolar anbefaler tiltak ved vektøkning. Respondentene i denne studien svarte at det var 

innarbeidet rutine å vurdere å skifte medikamenter ved uønsket vektøkning og å oppmuntre til 

fysisk aktivitet ved behov for vektreduksjon (ved sammenslåtte tall for dem som har svart «ja 

hos noen få», «ja hos en del» og «ja hos alle»). Fokuset på ernæringstiltak var ikke like stort; 

bare en tredjedel sa at det var rutine å henvise til et program for vektreduksjon. 

Totalt sett mente over halvparten av respondentene at ernæring var et lavt prioritert område på 

avdelingene deres.  
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 Barrierer for god ernæringspraksis 5.4
I tillegg til å kartlegge dagens ernæringspraksis i psykiatrien i Oslo, har denne oppgaven hatt 

til hensikt å identifisere barrierer for god ernæringspraksis.  

 

5.4.1. Holdninger til god ernæringspraksis  
Holdningene til god ernæringspraksis var positive; gjennomgående var det mange flere som 

mente at god ernæringspraksis bør være rutine enn det som var gjeldende praksis.  

 

Selv om kun 26 % svarte at pasientenes ernæringstilstand ble målt ved innleggelse som 

standardprosedyre, var det dobbelt så mange som mente at det burde gjøres. Dette er likevel et 

mye lavere tall enn det Mowe fant (89 %, likt i alle de skandinaviske landene). En av årsakene 

kan være at underernæring oppleves mer prekært enn over- og feilernæring. En annen årsak 

kan være at den ernæringsmessige problemstillingen kommer i bakgrunnen av den 

akuttpsykiatriske situasjonen. I likhet med Mowes undersøkelse var det en gjennomgående 

positiv holdning til å veie pasienten.  

 

Selv om ingen målte livvidde ved innleggelse, mente halvparten at det burde være rutine hos 

alle/utvalgte pasienter. Det var bred enighet om at de anbefalte tiltakene ved uønsket 

vektøkning (NFR bipolare lidelser). Tiltakene var blant annet vurdere skifte av medikamenter, 

gi god og tilrettelagt informasjon om kosthold og mosjon tidlig i forløpet, henvise til 

kostveiledning ved behov for vektreduksjon, henvise til et program for vektreduksjon ved 

behov, oppmuntre til økt fysisk aktivitet. Den største diskrepansen mellom holdninger og 

praksis gjaldt ernæringstiltakene. 

 

5.4.2 Tilgang og kjennskap til retningslinjer og rutiner for god 

ernæringspraksis 
Allerede i 2008 avdekket Mowes undersøkelse om ernæringspraksis i somatikken et behov for 

retningslinjer for ernæringspraksis blant helsepersonell (37). Mer enn 4500 leger og 

sykepleiere i Skandinavia svarte på spørsmål vedrørende tanker om egen kunnskap om 

ernæring. Det var relevante spørsmål fra denne undersøkelsen som ble anvendt i 

kartleggingen på de psykiatriske postene, slik at svarene i begge undersøkelsene er 

sammenlignbare.  
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I denne kartleggingen i psykiatrien svarte 44 % at de var helt eller overveiende enig i at det 

manglet nasjonale faglige retningslinjer for klinisk ernæring. Mowes fant at hele 66 % syntes 

de manglet NRF for klinisk ernæring (37). Det høyere tallet har antagelig sammenheng med at 

det i 2008 fantes få nasjonale faglige retningslinjer i de nordiske landene. De aller fleste i 

psykiatrien i dag (82 %) kjente likevel ikke til NFR for underernæring. 

 

Når det gjaldt lokale rutiner på avdelingen svarte 40 % i psykiatrien at de ikke visste om det 

fantes retningslinjer for identifisering av pasienter med behov for ernæringsterapi. Omtrent 

like mange savnet metoder til å identifisere underernærte pasienter, i likhet med Mowe sine 

tall. Noen færre (32 %) syntes de manglet metoder for å identifisere overernærte pasienter. 

Henholdsvis 15 % og 18 % kjente til at det var utarbeidet instrukser/retningslinjer for 

ernæringsscreening og ernæringsoppfølging på avdelingen.  

 

I 2006 utarbeidet Helse Bergen en ernæringsstrategi, hovedmålene i denne strategien var blant 

annet å øke kunnskapsnivået til de ansatte og innføre diagnoseverktøy og ernæringsvurdering 

for å identifisere pasienter som er i ernæringsmessig risiko (44). Disse målene i strategien 

førte til bedre bevissthet rundt ernæring under sykdom og opphold på sykehus. Tiltakene fra 

Helse Bergen viste at konkrete verktøy og rutiner for klinisk ernæring kan være effektive.  

 

Det at så mange følte at de manglet retningslinjer selv om det i dag finnes flere NFR, kan ha 

sammenheng med at NFR for psykose og bipolare lidelser i liten grad omhandler klinisk 

ernæring og mangler screeningverktøy når det gjelder feil- og overernæring, i motsetning til 

NFR for underernæring som anbefaler konkrete verktøy for kartlegging av underernæring. 

Mangel på screeningverktøy som kan gi dokumentasjon på risiko knyttet til over- og 

feilernæring som er det mest fremtredende i psykiatrien, hindrer identifisering av 

risikopasienter, behandling, videre oppfølging, kommunikasjon mellom tjenestenivåene, samt 

begrenser mulighet for å forskning og fokus på pasientsikkerhet når det gjelder ernæring.  

 

5.4.3. Ansvarsplassering for ernæringspraksis og -behandling 
I NFR for behandling og forebygging av underernæring står det at tydelig ansvarsfordeling er 

vist å være en viktig forutsetning for at ernæringsbehandlingen skal bli en integrert del av 

behandlingstilbudet (59). Resultatene fra denne studien bekrefter at uklar ansvarfordeling 

rundt ernæringen også er et problem blant helsepersonell i psykiatrien. Bare 15 % svarte at 
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ansvarsfordelingen mellom leger og sykepleiere for ernæring er beskrevet, 31 % «vet ikke». 

Når det gjaldt ansvarsområdet for kef, svarte 42 % «vet ikke».  

 

På spørsmål om hvem som har ansvaret for å vurdere pasientens ernæringstilstand, kunne man 

krysse av for flere svaralternativer, de fleste svarte at det var legens oppgave (82 %); to 

tredjedeler mente det var sykepleiers ansvar (65 %), en tredjedel mente at det var 

miljøarbeiders ansvar (32 %) og bare en fjerdedel at det var kef’s ansvar (26 %). Ansvaret for 

at informasjon om pasientens ernæringsstatus og behandling gis videre til 

primærhelsetjenesten ved utskrivelse, mente de fleste var legens (70 %), og halvparten mente 

det var sykepleiers ansvar, men bare 15 % mente at epikrisen for alle pasientene burde 

inneholde en oppsummering av ernæringstiltak, og i praksis ble det sjeldent utført (3 %).  

De har altså en oppfattelse om hvem som har ansvaret for ernæringsbehandlingen, samtidig 

som de svarer at det ikke er utarbeidet rutiner for slik ansvarsfordeling ved avdelingen.  

Selv om alle faggrupper har en rolle i ernæringsbehandlingen, tyder svarene på en uklar 

ansvarsplassering når det gjelder klinisk ernæring, noe som kan medføre pulverisering av 

ansvar med den følge at tiltak ikke iverksettes.  

 

Når det ikke finnes en klar oppfatning om hvem som har ansvar for ernæringsbehandlingen, 

kan dette indikere at ernæringsbehandling heller ikke er forankret i ledelsen. Allerede i 1999 

slo Europarådet fast at noen av de viktigste barrierene for god ernæringspraksis i sykehus var  

uklare ansvarsforhold i planlegging og administrasjon av ernæringsbehandling, manglende 

samarbeid mellom personellgrupper og manglende engasjement og involvering 

fra ledelsen (60). 

 

Ti år etter, i 2009, slår Helsedirektoratet fast at ledelsesforankring og tydelig ansvarsfordeling 

en forutsetning for at ernæringsbehandlingen skal integreres i behandlingstilbudet (59); 

hvilket kan tyde på at det har vært liten utvikling når det gjelder tydeliggjøring av 

ansvarsfordeling. Eides doktorgradsavhandling fra 2015 (61) om ernæringsmessig oppfølging 

av geriatriske, somatiske pasienter konkluderte med at ansvaret og rollene til sykepleiere og 

annet helsepersonell burde være tydeligere definert for å oppnå en kvalitetsforbedring i 

ernæringsbehandlingen. 

 

Det er gjort lite forskning på ledelsesforankring i forhold til god ernæringspraksis. Gimelli og 

medarbeidere gjorde en undersøkelse om ernæringsscreening i sykehus i 2014. Hun fant at en 

vel definert ernæringsstrategi er viktig for å sikre ernæringsscreening, overvåkning av 
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ernæringsstatus, og igangsetting av behandling. Dette er funn som peker på at 

ledelsesforankring gjennom en definert sykehusstrategi er viktig (62).  

 

En kvalitativ undersøkelse som belyste forhold som fremmer og hemmer sykepleieres bruk av 

screeningverktøy for identifisering av ernæringsmessig risiko (63), fant de samme barrierene 

som Europarådet: Uklare ansvarsforhold, manglende engasjement og involvering fra 

sykehusledelsen, dårlig samarbeid, manglende pasientinnflytelse og utilstrekkelig 

ernæringskunnskap. Fremmende faktorer var gode dokumentasjonssystemer for ernæring, 

diagnosekoding for underernæring og engasjerte leger som etterspurte informasjon om 

pasientens ernræringsstatus. Studien konkluderte med at avdelingssykepleierne kan fremme 

god ernæringspraksis i sykehus ved å redusere hemmende faktorer og styrke fremmende 

faktorer, samt at ernæringsbehandling bør sidestilles med annen type behandling i sykehus og 

at roller og ansvarsområder må tydeliggjøres. 

 

5.4.4. Kunnskap og kompetanse om ernæring 
NFR for forebygging og behandling av underernæring vektlegger viktigheten av kompetanse 

om ernæring på alle nivå i spesialist og i primærhelsetjenesten for å ivareta god 

ernæringspraksis; dette gjelder pleiepersonale, kjøkkenpersonale, og helsepersonell (44). 

 

Som tidligere nevnt, kan resultatene fra denne studien sammenlignes med svarene i Mowes 

undersøkelse blant helsepersonell i somatikken i Skandinavia fra 2008 (37).  

Nesten to tredjedeler av respondentene i psykiatrien (64 % helt enig/overveiende enig; bare 7 

% var helt uenig) mente at de via sin utdannelse hadde fått et godt grunnlag til å ta 

beslutninger om klinisk ernæring. Dette var ganske likt som hos Mowe (56 %, relativt likt i de 

nordiske landene). Tre av fire i begge undersøkelsene mente at de selv hadde tilstrekkelig 

kunnskap om betydningen av ernæring for pasientforløpet.  

 

Når det kommer til praktisk kompetanse, svarte ca. halvparten i begge undersøkelsene at de 

syntes det var vanskelig å beregne pasientens energibehov. Imidlertid var det store forskjeller 

blant de skandinaviske landene i Mowes undersøkelse, og Norge kom desidert dårligst ut 

(totalt 53 %, Norge 72 %, Danmark 32). Respondentene opplevde det som mer komplisert å 

utarbeide et ernæringsprogram (70 %). Mowe hadde tilsvarende tall, og igjen kom Norge ut 

dårligst (totalt 60 %, Norge 81 %, Danmark 40 %).  
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Bare én av fire (24 %) syntes det var vanskelig å identifisere pasienter som har behov for 

ernæringsterapi; dette er helt identisk med svarene fra Mowes undersøkelse (25 %). En studie 

fra Nederland viste viktigheten av innføring av verktøy for å identifisere pasienter i 

ernæringsmessig risiko(64). Dette førte til at 30 % flere pasienter i ernæringsmessig risiko ble 

fanget opp. På bakgrunn av denne og lignende undersøkelser har man innført nasjonale 

retningslinjer med definerte screeningsverktøy, da det «kliniske blikket» ikke er tilstrekkelig.  

 

Funnene i denne oppgaven peker på at kompetanseheving av klinisk ernæring er lavt prioritert 

i psykiatrien. Ernæring var ikke en fast del av det løpende utdanningsprogrammet på 

avdelingen i denne kartleggingsundersøkelsen i psykiatrien, og det har i svært liten grad vært 

gjennomført ernæringsundervisning på avdelingen for leger (7 %) og pleiepersonalet (16 %).  

 

Flere norske og skandinaviske studier har funnet at lav kunnskap og kompetanse er barrierer 

for god ernæringspraksis. Mowe konkluderte i sin undersøkelse med at utilstrekkelig 

kunnskap førte til ugunstig ernæringspraksis. Funnene indikerte at utilstrekkelig kunnskap 

gjorde det vanskeligere for helsepersonell å utføre ernæringsscreening, vurdere pasienter i 

risiko for underernæring og utarbeide ernæringsprogram. Spesielt de norske (67 %), svarte at 

utilstrekkelig kunnskap var den største barrieren for god ernæringspraksis. På andre og 

tredjeplass kom henholdsvis mangel på interesse og følelse av ansvar.  

 

Eides doktorgradsavhandling fra 2015 konkluderte, i tillegg til betydningen av ansvar og 

roller tidligere beskrevet, med at det er et tydelig behov og et stort potensiale for 

kvalitetsforbedring i ernæringspraksis; økt kompetanseheving og økt kunnskap om klinisk 

ernæring må fremmes blant alle typer helsepersonell for effektivt forebygge og behandle 

underernæring blant geriatriske pasienter i somatikken (49). 

 

5.4.5 Klinisk ernæringsfysiologs plass i det tverrfaglige teamet 
Denne studien fra psykiatrien indikerte at de hadde tilgang på kef (74 %), og 38 % mente at 

det ikke var mangel på kef i avdelingen, men mange svarte «vet ikke» (14 %) og mange 

hadde ikke besvart (26 %). Flertallet mente at det var behov for kef’s kompetanse mindre enn 

én dag i uken. Halvparten anslo at kef kun var involvert i under 5 % av pasientene. Eide fant 

tilsvarende lave tall når det gjaldt henvisning til kef (under 5 % av pasientene ble henvist) selv 

om pasientene var i ernæringsmessig risiko (49).  
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Personalet var vant til at kef kun kom på henvisning. Bare 15 % svarte at kef (til dels) deltar 

jevnlig på tverrfaglige møter. Det tyder på at kef ikke var en integrert del av miljøet på 

avdelingene, men samtidig svarte flertallet at de med fordel kunne benytte kef i større 

utstrekning enn i dag. Det er vist at leger og sykepleiere har større fokus på ernæring på de 

postene der kef har større tilstedeværelse (65). Lav tilstedeværelse av kef på postene kan 

derfor være en medvirkende årsak til at over halvparten svarte at ernæring var et lavt prioritert 

område på avdelingen. Den nye ernæringsstrategien fra Oslo universitetssykehus (55) sier at 

det mangler tverrfaglig samarbeid, og at mange relevante avdelinger helt eller delvis mangler 

personell som er autorisert i klinisk ernæring. 

Europarådet har fastslått at ernæring er lavt prioritert i europeiske sykehus, herunder også 

norske sykehus (66). Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av litteraturgjennomgang og 

feltarbeid og hevder at ernæringsbehandlingen er mangelfull, ustrukturert og tilfeldig. I 

Mowes studie fra 2005 (1) pekte han på at Sverige og Danmark på den tiden allerede hadde 

lange tradisjoner med utdannelse og forskning innen klinisk ernæring, og at dette kunne være 

en årsak til at fagfeltet hadde høyere status og at ernæringsscreening og ernæringsbehandling 

var mer verdsatt og hadde større fokus enn i Norge. 

NFR for underernæring angir at dårlig tilgang på klinisk ernæringsfysiologer kan være 

medvirkende årsak til at ernæring er et så lavt prioritert fagfelt i norske sykehus (44). De viser 

også til at antall kliniske ernæringsfysiologer er vesentlig lavere i Norge i forhold til 

innbyggertall i andre sammenlignbare land, og slår fast at det er et stort behov for flere 

stillinger både i spesialist- og primærhelsetjenesten.	  
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6 Konklusjon 
Betydningen av kosthold og ernæring ved psykiske lidelser har hatt lite fokus til tross for at 

pasienter med psykiske lidelser har økt risiko for å utvikle overvekt, fedme, diabetes type 2, 

metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdommer. Dårlig kosthold, bruk av medisiner og 

inaktivitet fører til økt risiko for tidlig død; omtrent 20 år kortere forventet levealder enn 

befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives somatiske 

sykdommer som i stor grad kan forebygges.  

 

Som den første kartleggingsstudien av klinisk ernæringspraksis i psykiatrien har det blitt 

funnet et stort avvik mellom klinisk praksis og nasjonale faglige retningslinjer, og et stort 

avvik mellom holdningene til god ernæringspraksis og de faktiske rutinene. Viktige barrierer 

synes å være manglende rutiner, begrenset kjennskap til nasjonale faglige retningslinjer, 

begrenset ernæringskompetanse, utydelig ansvarsfordeling og lav tilstedeværelse av klinisk 

ernæringsfysiolog.   
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7 Veien videre 
Denne oppgaven har identifisert barrierer for god ernæringspraksis i psykiatrien. Manglende 

dokumentasjon av ernæringsstatus er en barriere som kan gjøres noe med ved å implementere 

at ernæringsstatus ved innleggelse og utskrivelse inkluderes i epikrisemalen. På den måten 

kunne man sikret at informasjonen om ernæringsstatus fulgte pasienten fra 

spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. En annen måte å sikre at ernæringsscreening 

tas ved inn og utskrivelse for å sikre oppfølging av pasientene i primærhelsetjenesten, kan 

være at man implementerer NORRISK som er en nettbasert risikokalkulator for å beregne 

risiko for død av kardiovaskulær sykdom innen 10 år. Dette verktøyet brukes i dag i 

somatikken, men for psykosepasienter er aldersvariabelen for risiko for død av 

kardiovaskulær sykdom innen 10 år, mye lavere og prevalensen av slik risiko forekommer 

mye hyppigere enn i den gjengse befolkningen (21). Hvis man justerte aldersvariabelen i 

NORRISK slik at den korrelerte med alderen psykiatriske pasienter har når de statistisk har en 

risiko for død av kardiovaskulær sykdom innen 10 år, kunne man plukket opp pasienter i 

risikosonen på et tidligere tidspunkt. 

 

Det ble også funnet at de fleste av helsepersonalet manglet kjennskap til NFR, og at praksis i 

stor grad avvek fra retningslinjene. Det indikerer at helsedirektoratets anbefalinger ikke har 

nådd frem til behandlings institusjoner i psykiatrien, og at de ikke følges i praksis. 

Virkemidlene for å øke kunnskap om ernæring er flere, og i kombinasjon kan de ha en effekt. 

Øke antall stillinger for kef i psykiatrien, tydeliggjøre ansvarsområder for god 

ernæringspraksis, kef kan ta ansvar for å drive videre- og etterutdanning og lage rutiner for 

god ernæringspraksis ved avdelingene. Alle disse barrierene kan overkommes ved at gode 

rutiner samt kunnskap om god ernæringspraksis forankres i ledelsen ved avdelingene, og at 

god ernæringspraksis på den måten gjøres til en prioritet.  

	
	
	
	
 

 

 

 

 



	 	 	 	 	53	

8 Litteraturliste 
  

1.	 Mowe	M,	Bosaeus	I,	Rasmussen	HH,	Kondrup	J,	Unosson	M,	Irtun	O.	Nutritional	

routines	and	attitudes	among	doctors	and	nurses	in	Scandinavia:	a	questionnaire	

based	survey.	Clinical	nutrition.	2006;25(3):524-32.	

2.	 Knudsen	AK,	Kinge	JM,	Skirbekk	V,	Vollset	SE.	Sykdomsbyrde	i	Norge	1990-2013.	

Resultater	fra	Global	burden	of	diseases,	injuries,	and	risk	factors	study	2013	

(GBD	2013).	2016.	

3.	 Malt	UF.	Lærebok	i	psykiatri.	3	ed.	Oslo:	Gyldendal	akademisk;	2012.	s.15-7	p.	

4.	 Ingrid	Melle	OA,	Andreassen.	Schizofreni,	schizotyp	og	schizoaffektiv	lidelse.	In:	

Ulrik	Fredrik	Malt	OA,	Andreassen,	Ingrid	Melle	og	Dag	Årsland,	editor.	Lærebok	i	

		 psykiatri.	Oslo,	juni	2012.	p.	356-84.	

5.	 Erhard	F,	Haas	J,	Lieber	D,	Malterer	G,	Jaskiewicz	L,	Zavolan	M,	et	al.	Widespread	

context	dependency	of	microRNA-mediated	regulation.	Genome	research.	

2014;24(6):906-19.	

6.	 Jørgen	G.	Bramness	OA,	Andreassen.	Rus	og	avhengighet.	In:	Ulrik	Fredrik	Malt	

OA,	Andreassen,	Ingrid	Melle	og	Dag	Årsland,	editor.	Lærebok	i	psykiatri.	Oslo,	

juni	2012.	p.	591-634.	

7.	 World	Health	O.	The	ICD-10	classification	of	mental	and	behavioural	disorders:	

clinical	descriptions	and	diagnostic	guidelines:	World	Health	Organization;	1992.	

8.	 Ulrik	Fredrik	Malt	EAM.	Angstlidelser.	In:	Ulrik	Fredrik	Malt	OA,	Andreassen,	

Ingrid	Melle	og	Dag	Årsland,	editor.	Lærebok	i	Psykiatri.	Oslo,	juni	2012.	p.	257-

312.	

9.	 Logan	AC.	Omega-3	fatty	acids	and	major	depression:	a	primer	for	the	mental	

health	professional.	Lipids	Health	Dis.	2004;3(1):25.	

10.	 Ulric	Fredrik	Malt	GM.	Depressive	lidelser.	In:	Ulrik	Fredrik	Malt	OA,	Andreassen,	

Ingrid	Melle	og	Dag	Årsland,	editor.	Lærebok	i	psykiatri.	Oslo,	juni	2012.	p.	409-

59.	

11.	 Ulric	Fredrik	Malt	GM,	Ketil	J	Ødegaard,	Ole	A,	Andreassen.	Bipolar	affektiv	

lidelser.	In:	Ulrik	Fredrik	Malt	OA,	Andreassen,	Ingrid	Melle	og	Dag	Årsland,	

editor.	Lærebok	i	psykiatri.	Oslo,	juni	2012.	p.	459-514.	

12.	 Wyatt	RJ,	Henter	I.	An	economic	evaluation	of	manic-depressive	illness-1991.	

Social	psychiatry	and	psychiatric	epidemiology.	1995;30(5):213-9.	

13.	 Wahlbeck	K,	Westman	J,	Nordentoft	M,	Gissler	M,	Laursen	TM.	Outcomes	of	

Nordic	mental	health	systems:	life	expectancy	of	patients	with	mental	disorders.	

Br	J	Psychiatry.	2011;199(6):453-8.	

14.	 Chang	CK,	Hayes	RD,	Perera	G,	Broadbent	MT,	Fernandes	AC,	Lee	WE,	et	al.	Life	

expectancy	at	birth	for	people	with	serious	mental	illness	and	other	major	

disorders	from	a	secondary	mental	health	care	case	register	in	London.	PloS	one.	

2011;6(5):e19590.	

15.	 Lawrence	D,	Hancock	KJ,	Kisely	S.	The	gap	in	life	expectancy	from	preventable	

physical	illness	in	psychiatric	patients	in	Western	Australia:	retrospective	

analysis	of	population	based	registers.	Bmj.	2013;346:f2539.	

16.	 Saha	S,	Chant	D,	McGrath	J.	A	systematic	review	of	mortality	in	schizophrenia:	is	

the	differential	mortality	gap	worsening	over	time?	Arch	Gen	Psychiatry.	

2007;64(10):1123-31.	

17.	 De	Hert	MA,	van	Winkel	R,	Van	Eyck	D,	Hanssens	L,	Wampers	M,	Scheen	A,	et	al.	

Prevalence	of	the	metabolic	syndrome	in	patients	with	schizophrenia	treated	

with	antipsychotic	medication.	Schizophrenia	research.	2006;83(1):87-93.	



	 	 	 	 	54	

18.	 Mulder	H,	Franke	B,	Arends	J,	Wilmink	FW,	Egberts	ACG,	Scheffer	H.	The	

association	between	HTR2C	polymorphisms	and	obesity	in	psychiatric	patients	

using	antipsychotics:	a	cross-sectional	study.	The	pharmacogenomics	journal.	

2007;7(5):318-24.	

19.	 Leucht	S,	Corves	C,	Arbter	D,	Engel	RR,	Li	C,	Davis	JM.	Second-generation	versus	

first-generation	antipsychotic	drugs	for	schizophrenia:	a	meta-analysis.	The	

Lancet.	2009;373(9657):31-41.	

20.	 Baptista	T,	Kin	NM,	Beaulieu	S,	de	Baptista	EA.	Obesity	and	related	metabolic	

abnormalities	during	antipsychotic	drug	administration:	mechanisms,	

management	and	research	perspectives.	Pharmacopsychiatry.	2002;35(6):205-

19.	

21.	 Selmer	R,	Lindman	AS,	Tverdal	A,	Pedersen	JI,	Njolstad	I,	Veierod	MB.	[Model	for	

estimation	of	cardiovascular	risk	in	Norway].	Tidsskr	Nor	Laegeforen.	

2008;128(3):286-90.	

22.	 Alberti	KG,	Zimmet	P,	Shaw	J,	Group	IDFETFC.	The	metabolic	syndrome--a	new	

worldwide	definition.	Lancet.	2005;366(9491):1059-62.	

23.	 Alberti	KG,	Zimmet	PZ.	Definition,	diagnosis	and	classification	of	diabetes	mellitus	

and	its	complications.	Part	1:	diagnosis	and	classification	of	diabetes	mellitus	

provisional	report	of	a	WHO	consultation.	Diabet	Med.	1998;15(7):539-53.	

24.	 Patel	MR,	Reed	GK,	Piazza	CC,	Bachmeyer	MH,	Layer	SA,	Pabico	RS.	An	evaluation	

of	a	high-probability	instructional	sequence	to	increase	acceptance	of	food	and	

decrease	inappropriate	behavior	in	children	with	pediatric	feeding	disorders.	

Research	in	developmental	disabilities.	2006;27(4):430-42.	

25.	 Daumit	GL,	Dickerson	FB,	Wang	NY,	Dalcin	A,	Jerome	GJ,	Anderson	CA,	et	al.	A	

behavioral	weight-loss	intervention	in	persons	with	serious	mental	illness.	N	Engl	

J	Med.	2013;368(17):1594-602.	

26.	 Vancampfort	D,	Probst	M,	Knapen	J,	Carraro	A,	De	Hert	M.	Associations	between	

sedentary	behaviour	and	metabolic	parameters	in	patients	with	schizophrenia.	

Psychiatry	Res.	2012;200(2-3):73-8.	

27.	 Bly	MJ,	Taylor	SF,	Dalack	G,	Pop-Busui	R,	Burghardt	KJ,	Evans	SJ,	et	al.	Metabolic	

syndrome	in	bipolar	disorder	and	schizophrenia:	dietary	and	lifestyle	factors	

compared	to	the	general	population.	Bipolar	Disord.	2014;16(3):277-88.	

28.	 Rozanski	A,	Blumenthal	JA,	Kaplan	J.	Impact	of	psychological	factors	on	the	

pathogenesis	of	cardiovascular	disease	and	implications	for	therapy.	Circulation.	

1999;99(16):2192-217.	

29.	 Laursen	TM,	Munk-Olsen	T,	Agerbo	E,	Gasse	C,	Mortensen	PB.	Somatic	hospital	

contacts,	invasive	cardiac	procedures,	and	mortality	from	heart	disease	in	

patients	with	severe	mental	disorder.	Arch	Gen	Psychiatry.	2009;66(7):713-20.	

30.	 Fleischhacker	WW,	Cetkovich-Bakmas	M,	De	Hert	M,	Hennekens	CH,	Lambert	M,	

Leucht	S,	et	al.	Comorbid	somatic	illnesses	in	patients	with	severe	mental	

disorders:	clinical,	policy,	and	research	challenges.	J	Clin	Psychiatry.	

2008;69(4):514-9.	

31.	 Correll	CU,	Carlson	HE.	Endocrine	and	metabolic	adverse	effects	of	psychotropic	

medications	in	children	and	adolescents.	J	Am	Acad	Child	Adolesc	Psychiatry.	

2006;45(7):771-91.	

32.	 Weinmann	S,	Read	J,	Aderhold	V.	Influence	of	antipsychotics	on	mortality	in	

schizophrenia:	systematic	review.	Schizophr	Res.	2009;113(1):1-11.	

33.	 De	Hert	M,	Cohen	D,	Bobes	J,	Cetkovich-Bakmas	M,	Leucht	S,	Ndetei	DM,	et	al.	

Physical	illness	in	patients	with	severe	mental	disorders.	II.	Barriers	to	care,	

monitoring	and	treatment	guidelines,	plus	recommendations	at	the	system	and	

individual	level.	World	Psychiatry.	2011;10(2):138-51.	



	 	 	 	 	55	

34.	 Vancampfort	D,	Stubbs	B,	Mitchell	AJ,	De	Hert	M,	Wampers	M,	Ward	PB,	et	al.	Risk	

of	metabolic	syndrome	and	its	components	in	people	with	schizophrenia	and	

related	psychotic	disorders,	bipolar	disorder	and	major	depressive	disorder:	a	

systematic	review	and	meta-analysis.	World	Psychiatry.	2015;14(3):339-47.	

35.	 Maslov	B,	Babić	D,	Zovko	N.	IMPACT	OF	PSYCHOFARMACA	ON	THE	FREQUENCY	

OF	METABOLIC	SYNDROME	IN	PATIENTS	WITH	SHIZOPHRENIA.	Psychiatria	

Danubina.	2009;21(1):137-.	

36.	 Kalergis	M,	Pacaud	D,	Strychar	I,	Meltzer	S,	Jones	PJ,	Yale	JF.	Optimizing	insulin	

delivery:	assessment	of	three	strategies	in	intensive	diabetes	management.	

Diabetes,	obesity	&	metabolism.	2000;2(5):299-305.	

37.	 Mowe	M,	Bosaeus	I,	Rasmussen	HH,	Kondrup	J,	Unosson	M,	Rothenberg	E,	et	al.	

Insufficient	nutritional	knowledge	among	health	care	workers?	Clinical	nutrition.	

2008;27(2):196-202.	

38.	 Findalen	AM,	Arsky	GH.	Kosthåndboken	:	veileder	i	ernæringsarbeid	i	helse-	og	

omsorgstjenesten.	Oslo:	Helsedirektoratet;	2012.	

39.	 Kondrup	J,	Allison	SP,	Elia	M,	Vellas	B,	Plauth	M,	Educational,	et	al.	ESPEN	

guidelines	for	nutrition	screening	2002.	Clinical	nutrition.	2003;22(4):415-21.	

40.	 Abayomi	J,	Hackett	A.	Assessment	of	malnutrition	in	mental	health	clients:	nurses'	

judgement	vs.	a	nutrition	risk	tool.	Journal	of	advanced	nursing.	2004;45(4):430-

7.	

41.	 Cornier	MA,	Dabelea	D,	Hernandez	TL,	Lindstrom	RC,	Steig	AJ,	Stob	NR,	et	al.	The	

metabolic	syndrome.	Endocr	Rev.	2008;29(7):777-822.	

42.	 Ernæringsråd	S.	Retningslinjer	for	kostholdet	i	helseinstitusjoner.	

Universitetsforlaget,	Oslo.	1995.	

43.	 Margrete	Halvorsen	JIPoHØ.	Kosthold	i	helseinstitusjoner.	In:	Christian	A.	Drevon	

RB,	Gunn-Elin	Aa.	Bjørneboe,	editor.	Mat	og	Medisin.	Høyskoleforlaget	AS,	

Norwegian	Academic	Press.	p.	496-508.	

44.	 Guttormsen	A,	Hensrud	A,	Irtun	Ø,	Mowé	M,	Sørbye	LW,	Thoresen	L,	et	al.	

Nasjonale	faglige	retningslinjer	for	forebyggende	og	behandling	av	

underernæring.	Oslo:	Helsedirektoratet.	2009.	

45.	 Kondrup	J,	Johansen	N,	Plum	LM,	Bak	L,	Larsen	IH,	Martinsen	A,	et	al.	Incidence	of	

nutritional	risk	and	causes	of	inadequate	nutritional	care	in	hospitals.	Clinical	

nutrition.	2002;21(6):461-8.	

46.	 Helsedirektoratet.	Nasjonal	faglig	retningslinje	for	utredning,	behandling	og	

oppfølging	av	personer	med	psykoselidelser:	Helsedirektoratet;	2013	[cited	2014	

November	30,	2014].	Available	from:	

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-
utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-
psykoselidelser/Sider/default.aspx.	

47.	 [CG178]	Ng.	Psychosis	and	schizophrenia	in	adults:	treatment	and	management:	

NICE	guidelines	[CG178];	2014	[cited	2014	November	30,	2014].	Available	from:	

http://www.nice.org.uk/search?q=Psychosis+and+schizophrenia+in+adults%3A+treat
ment+and+management+.	

48.	 Helsedirektoratet.	Nasjonal	retningslinje	for	utgreiing	og	behandling	av	bipolare	

lidingar:	Helsedirektoratet;	2013	[cited	2014	november	30,	2014].	Psykisk	

helsevern,	Psykisk	helse	og	rus].	Available	from:	

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-utgreiing-
og-behandling-av-bipolare-lidingar/Sider/default.aspx.	

49.	 Eide	HK.	Nutritional	risk	and	care	in	elderly	hospitalized	patients:	Faculty	of	

Health	Sciences,	Oslo	and	Akershus	University	College	of	Applied	Sciences;	2015.	



	 	 	 	 	56	

50.	 Leistra	E,	Langius	JAE,	Evers	AM,	Visser	M,	de	Vet	HCW,	Kruizenga	HM.	Validity	of	

nutritional	screening	with	MUST	and	SNAQ	in	hospital	outpatients.	European	

journal	of	clinical	nutrition.	2013;67(7):738-42.	

51.	 Elia	M,	Stratton	R.	On	the	ESPEN	guidelines	for	nutritional	screening	2002.	

Clinical	nutrition.	2004;23(1):131-2.	

52.	 Ann	Kristin	Knudsen	ea.	Hvilke	sykdommer	betyr	mest	for	helsetap	og	tapte	

leveår	i	Norge?	Nasjonal	helse-	og	sykehusplan	for	2016:	Folkehelseinstituttet;	

2016.	Available	from:	

http://www.fhi.no/helsestatistikk/sykdomsbyrde/sykdomsbyrde-i-norge.	
53.	 omsorgsdepartementet	Ho.	Oppdragsdokument	Helse	Sør-Øst	RHF	2013.	

Available	from:	

https://http://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/oppdragsdokumen
tsorost.pdf.	

54.	 oslo-universitetssykehus.no:	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sykdomsrelatert	

underernæring	(NKSU),	2016.	

55.	 Ernæringsstrategi	Oslo	universitetssykehus	HF	2014�2018	oslo-
universitetsykehus.no:	Ernæringsrådet	ved	Oslo	universitetssykehus	HF.	
Available	from:	http://www.oslo-universitetssykehus.no/Documents/OUS	
Ern%C3%A6ringsstrategi	2014-2018.pdf.	

56.	 Strategi	for	ernæring	2015-2020	oslo-universitetsykehus.no:	Diakonhjemmet;	

2015.	Available	from:	http://www.oslo-
universitetssykehus.no/Documents/Ern%C3%A6ringsstrategi	Diakonhjemmet	
Sykehus	2015.pdf.	

57.	 Feiring	E.	Risikabelt	med	stor	livvidde.	Norsk	Lægeforenings	tidsskrift.	2005.	

58.	 Egeland	GM,	Igland	J,	Vollset	SE,	Sulo	G,	Eide	GE,	Tell	GS.	High	population	

attributable	fractions	of	myocardial	infarction	associated	with	waist–hip	ratio.	

Obesity.	2016;24(5):1162-9.	

59.	 Flodgren	G,	Parmelli	E,	Doumit	G,	Gattellari	M,	O’Brien	MA,	Grimshaw	J,	et	al.	

Local	opinion	leaders:	effects	on	professional	practice	and	health	care	outcomes.	

Cochrane	Database	Syst	Rev.	2011;8(8).	

60.	 Beck	AM,	Balkn	UN,	Fürst	P,	Hasunen	K,	Jones	L,	Keller	U,	et	al.	Food	and	

nutritional	care	in	hospitals:	how	to	prevent	undernutrition–report	and	

guidelines	from	the	Council	of	Europe.	Clinical	nutrition.	2001;20(5):455-60.	

61.	 Aad	G,	Abajyan	T,	Abbott	B,	Abdallah	J,	Abdel	Khalek	S,	Abdinov	O,	et	al.	Search	for	

quantum	black	hole	production	in	high-invariant-mass	lepton+jet	final	states	

using	pp	collisions	at	radicals=8	TeV	and	the	ATLAS	detector.	Physical	review	

letters.	2014;112(9):091804.	

62.	 Annetta	MG,	Pittiruti	M,	De	Rosa	S,	Franchi	P,	Pintaudi	G,	Caricato	A,	et	al.	

CURRENT	ISSUE	MINERVA	ANESTESIOLOGICA.	Minerva	anestesiologica.	

2015;81(11):1210-18.	

63.	 Juul	H,	Frich	JC.	Kartlegging	av	underernæring	i	sykehus–Hva	hemmer	og	

fremmer	sykepleieres	bruk	av	screeningverktøy	for	identifisering	av	

ernæringsmessig	risiko?	Nordisk	Sygeplejeforskning.	2013;3(02):77-89.	

64.	 Kruizenga	HM,	Van	Tulder	MW,	Seidell	JC,	Thijs	A,	Ader	HJ.	Effectiveness	and	cost-

effectiveness	of	early	screening	and	treatment	of	malnourished	patients.	The	

American	journal	of	clinical	nutrition.	2005;82(5):1082-9.	

65.	 Thoresen	L,	Rothenberg	E,	Beck	AM,	Irtun	Ø.	Doctors	and	nurses	on	wards	with	

greater	access	to	clinical	dietitians	have	better	focus	on	clinical	nutrition.	Journal	

of	human	nutrition	and	dietetics.	2008;21(3):239-47.	



	 	 	 	 	57	

66.	Beck	AM,	Balknas	UN,	Furst	P,	Hasunen	K,	Jones	L,	Keller	U,	et	al.	Food	and	

nutritional	care	in	hospitals:	how	to	prevent	undernutrition--report	and	guidelines	

from	the	Council	of	Europe.	Clinical	nutrition.	2001;20(5):455-60.	



	 	 	 	 	58	

9 Vedlegg 
	



 
 
 

Undersøkelse om rutiner og praksis 
når det gjelder oppfølging av ernæring 

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bakgrunnsopplysninger 
	
1.	 Kjønn		
	

	 33	Mann(50)	 66	Kvinne(101)	
	
	
2.	 Alder	
	

	 	 16	Under	30	år	 35	30	-	39	år	 19	40	-	49	år	 22	50	-	60	år	 8	Over	60	år	
	
	
3.	 Hvor	mange	år	har	du	vært	ansatt	ved	denne	avdelingen?		_	_	_	_	
	
	 	 	
4.	 Hvilken	type	stilling	innehar	du	akkurat	nå	?	
	

7		Overlege	 5	Lege	i	spesialisering	 33	Sykepleier	
4	Avdelingssykepleier	 38	Spesialsykepleier	 	 13		Miljøarbeider	

	
	
5.	 Stillingsprosent?	_	_	_	_	%	
	
	



Rutiner og praksis 
1.	 Vennligst	besvar	utsagnene	nedenfor	vedrørende	rutiner	på	din	avdeling	(sett	ett	kryss	på	hver	linje).	
	

	 Nei	

Ja,	hos	få	
utvalgte	
pasienter	
(mindre	
enn	

halvparten)	

Ja,	hos	en	
del	

utvalgte	
pasienter	
(mer	enn	
halvparten)	

Ja,	hos	alle	
pasientene	

Ikke	
svart	

På	min	avdeling	er	vurdering	av	pasientenes	ernæringstilstand	ved	innleggelse	en	
standardprosedyre		 28	 23	 18	 26	 4	

På	min	avdeling	er	løpende	vurdering	av	pasientenes	ernæringstilstand	under	innleggelse	
en	standardprosedyre	 19	 24	 25	 30	 3	

På	min	avdeling	er	vurdering	av	pasientenes	ernæringstilstand	ved	utskrivelse	en	
standardprosedyre		 43	 30	 11	 12	 4	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	veie	pasientene	ved	innleggelse	 16	 16	 9	 59	 1	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	veie	pasientene	med	faste	intervaller	under	innleggelse	 20	 17	 11	 51	 1	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	veie	pasientene	ved	utskrivelse		 73	 16	 5	 4	 3	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	registrere	pasientenes	livvidde	ved	innleggelse	 96	 1	 1	 0	 2	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	registrere	pasientenes	livvidde	under	innleggelse	 96	 1	 1	 0	 2	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	registrere	pasientenes	livvidde	ved	utskrivelse	 95	 1	 1	 0	 4	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	måle	pasientenes	blodlipider	ved	innleggelse	 33	 5	 6	 45	 11	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	måle	pasientenes	blodlipider	under	innleggelse	 46	 26	 9	 9	 10	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	måle	pasientenes	blodlipider	ved	utskrivelse	 72	 13	 3	 3	 9	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	måle	pasientenes	fastende	blodglukose	ved	innleggelse	 42	 20	 5	 28	 5	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	måle	pasientenes	fastende	blodglukose	under	innleggelse	 44	 42	 6	 4	 4	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	måle	pasientenes	fastende	blodglukose	ved	utskrivelse	 67	 26	 3	 2	 3	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	forta	kostanamnese	ved	innleggelse	 67	 19	 8	 3	 3	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	vurdere	pasientenes	energiinntak	på	morgenmøter	 48	 40	 9	 1	 2	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	vurdere	skifte	av	medikamenter	ved	uønsket	vektøkning		 5	 24	 29	 38	 3	
På	min	avdeling	er	det	rutine	å	gi	god	og	tilrettelagt	informasjon	om	kosthold	og	mosjon	
tidlig	i	forløpet	 20	 31	 33	 11	 5	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	henvise	til	kostholdsveiledning	ved	behov	for	vektreduksjon	 31	 39	 19	 9	 3	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	henvise	til	et	program	for	vektreduksjon	ved	behov			 63	 24	 6	 4	 3	

På	min	avdeling	er	det	rutine	å	oppmuntre	til	fysisk	aktivitet	ved	behov	for	vektreduksjon	 9	 24	 24	 43	 1	

På	min	avdeling	inneholder	pleieplanen	ernæringstiltak	 6	 53	 28	 13	 1	

På	min	avdeling	inneholder	epikrisen	en	oppsummering	av	ernæringstiltak	 45	 42	 7	 3	 4	
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Holdninger 
2.	 Vennligst	besvar	utsagnene	nedenfor	vedrørende	dine	holdninger	(sett	ett	kryss	på	hver	linje).	
	

	 Nei	

Ja,	hos	få	
utvalgte	
pasienter	
(mindre	
enn	

halvparten)	

Ja,	hos	en	
del	

utvalgte	
pasienter	
(mer	enn	
halvparten)	

Ja,	hos	alle	
pasientene	

Ikke	
svart	

Vurdering	av	pasientenes	ernæringstilstand	ved	innleggelse	bør	være	en	
standardprosedyre		 4	 18	 23	 53	 2	

Løpende	vurdering	av	pasientenes	ernæringstilstand	under	innleggelse	bør	være	en	
standardprosedyre	 2	 24	 30	 41	 3	

Vurdering	av	pasientenes	ernæringstilstand	ved	utskrivelse	bør	være	en	standardprosedyre		 9	 32	 24	 32	 3	

Det	bør	være	rutine	å	veie	pasientene	ved	innleggelse	 3	 5	 7	 84	 2	

Det	bør	være	rutine	å	veie	pasientene	med	faste	intervaller	under	innleggelse	 9	 12	 16	 61	 2	

Det	bør	være	rutine	å	veie	pasientene	ved	utskrivelse		 22	 25	 13	 38	 2	

Det	bør	være	rutine	å	registrere	pasientenes	livvidde	ved	innleggelse	 48	 34	 9	 7	 3	

Det	bør	være	rutine	å	registrere	pasientenes	livvidde	under	innleggelse	 51	 34	 9	 3	 3	

Det	bør	være	rutine	å	registrere	pasientenes	livvidde	ved	utskrivelse	 55	 30	 9	 4	 3	

Det	bør	være	rutine	å	måle	pasientenes	blodlipider	ved	innleggelse	 15	 19	 5	 55	 5	

Det	bør	være	rutine	å	måle	pasientenes	blodlipider	under	innleggelse	 20	 40	 15	 18	 7	

Det	bør	være	rutine	å	måle	pasientenes	blodlipider	ved	utskrivelse	 30	 36	 12	 16	 7	

Det	bør	være	rutine	å	måle	pasientenes	fastende	blodglukose	ved	innleggelse	 15	 29	 9	 42	 5	

Det	bør	være	rutine	å	måle	pasientenes	fastende	blodglukose	under	innleggelse	 18	 49	 17	 11	 5	

Det	bør	være	rutine	å	måle	pasientenes	fastende	blodglukose	ved	utskrivelse	 31	 43	 14	 8	 5	

Det	bør	være	rutine	å	forta	kostanamnese	ved	innleggelse	 17	 41	 16	 23	 3	

Det	bør	være	rutine	å	vurdere	pasientenes	energiinntak	på	morgenmøter	 24	 45	 22	 7	 2	

Det	bør	være	rutine	å	vurdere	skifte	av	medikamenter	ved	uønsket	vektøkning		 2	 13	 17	 66	 2	
Det	bør	være	rutine	å	gi	god	og	tilrettelagt	informasjon	om	kosthold	og	mosjon	tidlig	i	
forløpet	 2	 19	 22	 55	 3	

Det	bør	være	rutine	å	henvise	til	kostveiledning	ved	behov	for	vektreduksjon	 2	 34	 21	 41	 2	

Det	bør	være	rutine	å	henvise	til	et	program	for	vektreduksjon	ved	behov			 5	 36	 20	 34	 5	

Det	bør	være	rutine	å	oppmuntre	til	økt	fysisk	aktivitet	ved	behov	for	vektreduksjon	 1	 13	 23	 62	 2	

Pleieplanen	bør	inneholde	ernæringstiltak	 1	 45	 31	 22	 2	

Epikrisen	bør	inneholde	en	oppsummering	av	ernæringstiltak	 4	 61	 18	 15	 2	
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Ansvarsplassering og tiltak i avdelingen 
	
	
	
3.		 Er	det	på	din	avdeling	foretatt	noen	av	tiltakene	nedenfor	med	det	formål	å	forbedre	ernæringsbehandlingen?	(sett	ett	kryss	på	hver	linje)		

	

	 Ja	 Nei	 Vet	ikke	 Ikke	svart	

Opprettet	et	tverrfaglig	ernæringsteam?	 16	 66	 14	 4	
Utpekt	en	eller	flere	ressurspersoner	som	har	spesiell	kunnskap	og	interesse	
for	klinisk	ernæring?	 23	 60	 14	 4	
Utarbeidet	retningslinjer	for	identifisering	av	pasienter	med	behov	for	
ernæringsterapi?	 17	 38	 40	 5	
Utarbeidet	instrukser/retningslinjer	for	ernæringsscreening?	 15	 37	 44	 4	
Utarbeidet	instrukser/retningslinjer	for	ernæringsoppfølging?	 18	 33	 43	 6	
Beskrevet	ansvarsfordelingen	for	ernæring	mellom	leger	og	sykepleiere?	 15	 49	 31	 5	
Beskrevet	ansvarsområde	for	klinisk	ernæringsfysiolog?	 26	 25	 42	 7	
Gjennomført	undervisning	om	klinisk	ernæring	for	leger?	 7	 24	 63	 7	
Gjennomført	undervisning	om	klinisk	ernæring	for	pleiepersonalet?		 16	 51	 28	 5	

	
	
	
4.		 Hvordan	er	oppgaver	og	ansvar	for	ernæring	fordelt	mellom	avdelingens	leger,	sykepleiere	og	klinisk	ernæringsfysiolog?	(sett	gjerne	flere	kryss	

på	hver	linje)	
	

	 Sykepleier	 Lege	 Klinisk	
ernærings-	
fysiolog	

Miljøarbeider	 Vet	ikke	

Hvem	har	ansvaret	for	å	vurdere	pasientens	ernæringstilstand?	 65	 82	 26	 32	 9	
Hvem	har	ansvaret	for	at	det	utarbeides	en	individuell	
ernæringsplan?		 48	 35	 43	 12	 22	
Hvem	har	ansvaret	for	at	informasjon	om	pasientens	ernærings-
status	og	-behandling	gis	videre	til	primærhelsetjenesten	ved	
utskrivelse?		

52	 70	 12	 9	 15	

	
	
5a.		 Er	det	ansatt	klinisk(e)	ernæringsfysiolog(er)	på	sykehuset	som	avdelingen	kan	benytte?		
	

	 74	Ja	 7	Nei	(Hvis	nei,	gå	til	spørsmål	13)			 	 16	Vet	ikke	(Hvis	nei,	gå	til	spørsmål	13)	 3	Ikke	svart	
	
	
5b.	 Mener	du	at	det	er	mangel	på	kliniske	ernæringsfysiologer	i	avdelingen?	(sett	ett	kryss)	
	

7	Ja	 38	Nei	 	
25	Ja,	til	dels	 14	Vet	ikke	 26	Ikke	svart	

	

	
6.		 Vennligst	besvar	spørsmålene	nedenfor	(sett	ett	kryss	på	hver	linje).	
	

	 Ja	 Ja,	til	dels	 Nei	 Vet	ikke	 Ikke	svart	

Er	du	kjent	med	kliniske	ernæringsfysiologers	kompetanse?		 23	 46	 13	 1	 26	

Benytter	avdelingen	seg	av	klinisk	ernæringsfysiologs	kompetanse?		 34	 31	 11	 7	 26	
Har	avdelingen	en	positiv	holdning	til	kliniske	ernæringsfysiologer?	 53	 19	 1	 9	 26	
Deltar	klinisk	ernæringsfysiolog	jevnlig	i	et	eller	flere	tverrfaglige	møter	i	
avdelingen?	 10	 5	 63	 5	 26	
Mener	du	at	avdelingen	med	fordel	kan	benytte	klinisk	ernæringsfysiolog	
i	større	utstrekning	enn	dere	gjør	i	dag?	 32	 29	 9	 14	 26	
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7.	 Hvor	ofte	er	klinisk	ernæringsfysiolog	til	stede	i	avdelingen?	(sett	ett	kryss)		
	

1	Daglig	 12	Ca.	1-2	dager	i	uken	 	
1	Ca.	3-4	dager	i	uken	 67	Mindre	enn	1	dag	i	uken	 29	Ikke	svart	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
8.	 Hvor	ofte	mener	du	det	er	behov	for	klinisk	ernæringsfysiologs	kompetanse	i	avdelingen?	(sett	ett	kryss)		
	

2	Daglig	 20	Ca.	1-2	dager	i	uken	 	
3	Ca.	3-4	dager	i	uken	 57	Mindre	enn	1	dag	i	uken	 26	Ikke	svart	
	
	
	
9.		 Hvor	stor	andel	av	deres	pasienter	vil	du	anslå	at	klinisk	ernæringsfysiolog	blir	involvert	i	ved	din	avdeling?	(sett	et	kryss)		
	

48	Under	5	%	av	våre	pasienter	 11	Mellom	10-15	%	av	våre	pasienter	 	
14	Mellom	5-10	%	av	våre	pasienter	 7	Over	20	%	av	våre	pasienter	 29	Ikke	svar	
	
	
	

10.		Har	du	unnlatt	å	sende	tilsynsanmodning	til	klinisk	ernæringsfysiolog	fordi	du	tror	det	er	ressursmangel	på	
slik	kompetanse	på	din	avdeling?			

	 5	Ja	 	 61	Nei	 	 	 11	Vet	ikke	 	 32	Ikke	svart	
	
		
	

Utdannelse,	kunnskap	og	rutiner	
11.	 Vennligst	svar	på	utsagnene	nedenfor	(sett	ett	kryss	på	hver	linje):	
	

	 Helt	enig	 Overveiende	
enig	

Overveiende	
uenig	

Helt	uenig	
Ikke	svart	

Jeg	har	via	min	utdannelse	fått	et	godt	grunnlag	til	å	ta	beslutninger	om	
klinisk	ernæring		 13	 51	 25	 7	 4	
Undervisning	i	ernæring	er	en	fast	del	av	det	løpende		
utdanningsprogrammet	på	avdelingen		 4	 11	 40	 41	 5	
Avdelingens	personale	har	tilstrekkelig	kunnskap	om	betydningen	av	
ernæring	for	pasientforløpet	 11	 54	 24	 7	 4	
Jeg	har	tilstrekkelig	kunnskap	om	betydningen	av	ernæring	for	pasient-
forløpet	 15	 59	 19	 3	 4	

	
	

Barrierer	for	god	ernæringspraksis	
12.	 Vennligst	svar	på	utsagnene	nedenfor	(sett	ett	kryss	på	hver	linje):	
	

	 Helt	enig	 Overveiende	
enig	

Overveiende	
uenig	 Helt	uenig	

Ikke	svart	

Jeg	synes	det	er	vanskelig	å	beregne	pasientens	energibehov	 17	 34	 37	 7	 5	

Jeg	synes	det	er	komplisert	å	utarbeide	et	ernæringsprogram	 26	 43	 20	 5	 6	
Jeg	mener	det	mangler	overordnede	nasjonale	retningslinjer	for	klinisk	
ernæring	 12	 32	 39	 12	 5	
Jeg	synes	det	er	vanskelig	å	identifisere	pasienter	som	har	behov	for	
ernæringsterapi	 6	 18	 53	 18	 5	

Jeg	mangler	metoder	til	å	identifisere	underernærte	pasienter	 9	 33	 42	 10	 6	

Jeg	mangler	metoder	til	å	identifisere	over-ernærte	pasienter	 7	 25	 50	 12	 6	

Ernæring	er	et	lavt	prioritert	område	på	min	avdeling	 15	 38	 28	 13	 7	
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13a.	 	Kjenner	du	”Nasjonale	faglige	retningslinjer	for	forebygging	og	behandling	av	underernæring”,	Helsedirektoratet	2009?	
	

	 16	Ja	 	 	 78	Nei		 	 	 	 		 	 5	Ikke	svart	
	
	
	
13b.	 Hvis	ja,	har	den	vært	retningsgivende	for	praksis	i	din	avdeling?	
	

	 5	Ja	 	 	 16	Nei		 	 	 	 32	Vet	ikke		 47	Ikke	svart	
	

	
	
14a.	 Kjenner	du	«Nasjonal	fagleg	retningslinje	for	utgreiing	og	behandling	av	bipolare	lidingar»,	Helsedirektoratet,	2012?	

	 57	Ja	 	 	 37	Nei		 	 	 	 	 	 6	Ikke	svart		
	
	
	
14b.	 Hvis	ja,	har	den	vært	retningsgivende	for	praksis	i	din	avdeling?	
	

	 40	Ja	 	 	 6	Nei		 	 	 	 26	Vet	ikke	 28	Ikke	svart	
	
	
	
15a.	 Kjenner	du	«Nasjonal	faglig	retningslinje	for	utredning,	behandling	og	oppfølging	av	personer	med	psykoselidelser»,			
	 Helsedirektoratet,	2013?	
	

	 70	Ja	 	 	 25	Nei		 	 	 	 	 	 5	Ikke	svart	 	 		
	
	
	
15b.	 Hvis	ja,	har	den	vært	retningsgivende	for	praksis	i	din	avdeling?	
	

	 53	Ja	 	 	 3	Nei		 	 	 	 25	Vet	ikke	 20	Ikke	svart	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

Tusen	takk	for	bidraget!	
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