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Sammendrag 
Tema / problemstilling:  
Vår oppgave tar for seg implementering av ernæringsscreening og videre ernæringstiltak hos 
lungepasienter på en medisinsk sykehusavdeling. Lungepasienter er, av flere grunner, ekstra utsatt for 
underernæring. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter som legges inn på sykehus får 
vurdert sin ernæringsstatus. Det foregår i dag en usystematisk kartlegging av ernæringsstatus blant 
pasientene i vårt valgte mikromiljø. 
 

Kunnskapsgrunnlag: 
Pasienter med avansert lungesykdom står i fare for å utvikle pulmonalt kakeksisyndrom. Opptil 50 % 
av KOLS-pasienter er undervektige, og studier har vist økt mortalitet blant undervektige 
lungepasienter. De fleste definisjoner av underernæring omhandler vekttap over tid eller KMI.  I 2009 
kom den nasjonale retningslinjen som anbefaler ernæringsscreening av alle innlagte sykehuspasienter. 
Kunnskapsgrunnlaget er svakt, muligens da dette gjelder alle pasienter og ikke kun de mer sårbare 
risikogruppene som lungepasienter. Underernæring vil ha konsekvenser for både pasientens 
prognose, liggetid og sykehusets kostnader. Ca. halvparten av underernærte pasienter som innlegges 
på indremedisinske avdelinger, oppdages. NRS2002 er et av anbefalte screeningverktøy i sykehus og 
det vi vil bruke i vår innføring av ernæringsscreening. 
 

Tiltak og kvalitetsindikatorer:  
Mangel på kunnskap, mangel på tid og uklar arbeidsfordeling kan være blant noen av årsakene til at 
screening i dag ikke gjøres systematisk med påfølgende tiltak og videre plan i epikrisen. Et elektronisk 
system som kobles opp med Dips, vil kunne være til stor hjelp. Vi vil også benytte oss av 
internundervisning og det allerede fungerende tavlemøtet. Vi har valgt tre resultatindikatorer: andelen 
pasienter som screenes, andelen av dem som plukkes opp av screening som får igangsatt tiltak, samt 
andelen av disse som har en plan dokumentert i epikrisen.  
 

Ledelse og organisering:  
Vi vil etablere en arbeidsgruppe for innføringen av ernæringsscreening med deltakere fra flere 
yrkesgrupper. Vi presenterer en tidsplan for de ulike fasene av innføringen, og ønsker en kontinuerlig 
evaluering av ernæringstiltakene og hvordan de ansatte synes det fungerer. Vi har valgt å bruke modell 
for kvalitetsforbedring utviklet av Kunnskapssenteret.  
 

Konklusjon: 
Underernæring har store konsekvenser både for pasient og samfunn. Screeningsverktøyet vi ønsker å 
bruke har vist gode resultatet ved andre sykehus i Norge. Hvis vårt valgte mikrosystem opplever gode 
resultater kan det vurdere implementert ved flere avdelinger på sykehuset. 
 
 
 
Vi vil rette en stor takk til Trond Munkejord ved Diakonhjemmet sykehus for hjelp med innhenting av 
datamateriale. Oppgaven hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten deg! 
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1. Tema og problemstilling 
Hvorfor er underernæring et viktig tema? 
Sykdomsrelatert underernæring er en stor utfordring for det norske helsevesenet. Det anslås at hver 
tredje pasient er underernært, eller i risiko for underernæring(1). De fleste er allerede i en 
underernæringstilstand ved innleggelse, og denne forverres under sykehusopphold(2).  

 

Prevalens av underernæring blant sykehuspasienter varierer med alder og sykdom. Sårbare 
pasientgrupper er blant andre eldre, pasienter med lav BMI, infeksjon, flere sykdommer, kreft eller 
lungesykdom. Prevalensen på medisinske avdelinger er beregnet til å være mellom 10-60%(1). 
Pasienter med alvorlig lungesykdom er ekstra utsatt for underernæring av flere grunner. Blant annet 
har KOLS-pasienter økt basalmetabolisme på grunn av sykdomsprosessen, men også økt muskelarbeid 
knyttet til respirasjon, samtidig som det er vanskelig å spise nok mat når de samtidig er plaget av 
dyspné(3). 

Forekomsten av underernæring blant denne pasientgruppen varierer noe etter hvilken definisjon man 
bruker. Opptil 50 % av KOLS-pasienter er underernærte, etter definisjonen <90% av ideell kroppsvekt. 
Forekomst av underernæring øker med alvorlighetsgraden av KOLS(3). 

  

Gevinster ved ernæringsscreening 
Identifisering og behandling av underernæring gir gevinst for pasienten og avdelingen, for eksempel 
færre komplikasjoner, mindre bruk av medisiner/antibiotika, færre liggedøgn og reinnleggelser. 
Samtidig gir det en økonomisk gevinst til samfunnet og det aktuelle sykehuset(4). 

Beregning av DRG-poeng og potensiell inntjening for sykehuset er komplisert, men som et eksempel 
vil koden “J44.0 KOLS m/ akutt infeksjon i nedre luftveier uten annen tilstand” gi følgende: DRG 90 
Lungebetennelse og pleuritt > 17 år, u/bk, 0,828 DRG-poeng = 18.487 kr. Til sammenligning vil samme 
hoveddiagnose med annen tilstand, gi DRG 89 Lungebetennelse og pleuritt > 17 år, m/bk, 1,256 DRG-
poeng = 28.043 kr. Det gir altså en økning på 9556 kr dersom en slik pasient også kodes for en 
underernæringstilstand. Alternativt kan kodene “J44.1 KOLS med akutt uspesifikk forverring”, “J44.8, 
Annen spesifisert KOLS” eller “J44.9 Uspesifisert KOLS” brukes, da gjelder uansett annen tilstand: “DRG 
88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS)”, 0,865 DRG-poeng = 19.313 kr. 

De tre siste gir altså i utgangspunktet noe høyere inntekt enn J44.0, men disse gir ingen ekstra uttelling 
ved annen tilstand/bidiagnose, enten det dreier seg om underernæring, eller andre bidiagnoser som 
dehydrering eller atrieflimmer som kan slå ut på inntektene. Disse beregningene forutsetter at det ikke 
er noen andre diagnosekoder enn de nevnte. 

Gjeldende praksis 
I følge nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, skal alle pasienter som 
legges inn på sykehus få vurdert ernæringsstatus som en nødvendig del av et klinisk undersøkelses- og 
behandlingstilbud. Retningslinjen anbefaler at det brukes et validert screeningverktøy som NRS 2002, 
MUST eller MNA(3). Videre er det krav til at det settes inn egnede tiltak, og at disse dokumenteres. 
Tiltak kan være ønskekost, energiberiking av kost, eller mer avanserte tiltak som enteral eller 
parenteral ernæring, eller tilsyn av klinisk ernæringsfysiolog. 
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I vår studentgruppe er det erfaring fra flere sykehus rundt om i Norge. Det er tydelig at ulike sykehus 
har ulik praksis med ernæringsscreening, og at flere avdelinger ikke har innført system for 
ernæringsscreening. Vårt mikromiljø er medisinsk sengepost A for hjerte- og lungepasienter ved 
Diakonhjemmet sykehus. Der gjøres det en usystematisk ernæringskartlegging av sykepleier som 
dokumenteres i innleggelsesnotatet. Oppfatningen vår er at ernæringsrettede tiltak ofte settes i verk, 
men at dette er ute av system, og at det sjeldent registreres prosedyrekode for det.  I 2018 var 791 
pasienter lagt inn på sengepost A med lungediagnose, J*. Av disse hadde 8,7 % en ernæringsrelatert 
diagnosekode (E40-E46). Av de pasientene som hadde en ernæringsrelatert diagnosekode hadde 
snaue 83% en prosedyrekode for ernæringstiltak. Det var forøvrig 34 pasienter som hadde en 
prosedyrekode for ernæringstiltak uten en relevant diagnosekode. 137 (17,3%) pasienter hadde 
diagnosekodene J44.1, J44.8 og J44.9. 

Kvalitetsutfordringer 
Usystematisk kartlegging av ernæringsstatus har svakheter. Pasienter kan være i ernæringsmessig 
risiko uten at det er synlig. Ernæringsscreening vil sikre disse pasientene fra å gå «under radaren» 
dersom de ikke passer inn i et typisk bilde av underernæring, eller dersom den aktuelle sykepleieren 
på jobb er mindre engasjert i temaet. En økt bruk av screeningverktøy vil gjøre ernæringsrettet arbeid 
mer synlig, og det vil øke inntjeningen til sykehuset. I og med at det både gjøres usystematiske 
ernæringsvurderinger og at det allerede settes i verk tiltak, vil arbeidsmengden systematisk 
ernæringsscreening medføre være relativt liten. Gevinsten for enkeltpasienter og foretaket vil være 
stor. Et forsiktig anslag vil være at det mangler diagnosekode på 168 pasienter, hvis man går ut ifra en 
forekomst av underernæring eller ernæringsmessig risiko på 30%. det betyr at sykehuset går glipp av 
minst 1 614 964 kr i inntjening på DRG-systemet, kun fra lungepasientene på denne ene avdelingen. 

 
Andre sykehus har implementert ernæringsscreening og kartlagt effekten av dette. Ernæringssenteret 
på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) fant at andel pasienter med ernæringsrelaterte 
diagnosekoder E40-46 var på 0,8-3,2 i perioden 2009-2011. De implementerte et elektronisk 
screeningverktøy for NRS 2002 i 2012. Etter implementering var andelen på 4,8 % totalt for hele 
sykehuset i Tromsø, mens på konkrete satsingsavdelinger (kreft, nevrologisk og gastrokirurgisk 
avdeling) var andelen på opptil 23,8%. Dette viser at det er nødvendig med tiltak som strukturert 
ernæringsscreening og tydelig satsing for å innfri kravet om at alle pasienter skal kartlegges med tanke 
på ernæringsstatus(5).  

  
Problemstilling: Hvordan implementere ernæringsscreening med NRS2002 på en medisinsk avdeling? 
Vil implementering av NRS2002 øke andel pasienter med diagnosekoder relatert til underernæring 
(E40-46) og ernæringsrelaterte prosedyrekoder?  
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2. Kunnskapsgrunnlag 

Definisjoner 
Det finnes flere ulike definisjoner av underernæring, og ingen enighet om hvilke kriterier som skal 
brukes. Det er heller ingen enighet om hvilke kriterier som skal brukes i Norge(6). Helsedirektoratet 
bruker følgende definisjon i sin retningslinje: 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. Vektendring over tid, KMI, eller en 
kombinasjon av disse er de enkleste mål på endring i ernæringsstatus. Et ufrivillig vekttap over 10 % 
siste halvår er regnet som et alvorlig vekttap, da det gir økt risiko for sykdom og komplikasjoner. The 
European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) definerer underernæring som en 
tilstand som skyldes manglende opptak eller inntak av næring som fører til endret 
kroppssammensetning (redusert fettfri masse) og kroppscellemasse som leder til redusert fysisk og 
mental funksjon.  Videre har de to ulike kriterier for hvordan man skal definere tilstanden. Alternativ 
1 er BMI <18,5 kg/m2. Alternativ 2 er ufrivillig vekttap >10% eller >5% siste tre måneder 3 måneder 
kombinert med BMI <20 kg/m2 (<70 år) eller 22 kg/m2 (70 år eller eldre) og FFM (fettfri masse) <15 og 
17 kg/m2 for henholdsvis kvinner og menn(7). 
 
Academy of Nutrition and Dietetics og American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) 
har kommet frem til følgende kriterier for underernæring hos voksne: En tilstand kan defineres som 
underernæring dersom to av de følgende seks karakteristikkene er tilstede: utilstrekkelig energiinntak, 
vekttap, tap av muskelmasse, tap av subkutant fett, lokalisert eller generalisert væskeakkumulering 
som kan skjule vekttap, tap av funksjonell status som målt av håndgrepsstyrke(8). 

Nasjonalfaglig retningslinje 
Helsedirektoratet ga i 2009 ut en nasjonal retningslinje for forebygging og behandling av 
underernæring. Formålet med retningslinjen var å bidra til å sikre god kvalitet ved å forebygge og 
behandle underernæring. Retningslinjen omhandler arbeid både i spesialist- og primærhelsetjenesten, 
og omfatter informasjon om årsaker, forekomst og konsekvenser av underernæring. Den generelle 
anbefalingen er at dokumentasjon om ernæringsstatus er en nødvendig del av et klinisk undersøkelses- 
og behandlingstilbud. Videre anbefales det at alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko 
ved innleggelse og deretter ukentlig, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg. For å 
vurdere ernæringsmessig risiko anbefales verktøyene NRS 2002, MUST og MNA. I retningslinjen er det 
også forslag til individrettede tiltak som ernæringsplan, bruk av tilpasset energi/næringstett kost, 
næringsdrikker og bruk av sonde- eller parenteral ernæring. Det poengteres også ulike forutsetninger 
og prinsipper som er nødvendig for at arbeide med underernæring skal kunne gjøres, blant annet må 
det legges til rette for tilstrekkelig opplæring om ernæring. Gjennomgående for retningslinjen er at 
anbefalingene kun har en svak gradering. Alle anbefalingene har gradering C, med unntak av 
anbefalingen om screeningsverktøy som har grad B. Gradering B innebærer at anbefalingen trenger 
støtte i randomiserte studier. Den er basert på og er kunnskap som er funnet ved godt utformet 
kontrollert studie uten randomisering, eller en annen type godt utformet studie, som enten er 
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beskrivende eller kvasieksperimentell. Gradering C innebærer at anbefalingen stort sett er basert på 
ikke-randomiserte enkeltstudier og ekspertkonsensus. 

NRS 2002 
NRS 2002 er et verktøy for å vurdere ernæringsmessig risiko. Tabell 1 har fire ja/nei spørsmål som 
omfatter BMI, vekttap siste tre måneder, redusert næringsinntak siste uke, og om pasienten er alvorlig 
eller kritisk syk. Dersom svaret er ja på noen av disse, går man videre til Tabell 2. Dersom svaret er nei 
på alle spørsmålene, skal pasienten screenes ukentlig. I Tabell 2 skårer man ernæringsstatusen til 
pasienten (grad av svekkelse) og sykdommens alvorlighet. Ved skår over 3 er pasienten i 
ernæringsmessig risiko, og ernæringsplan skal iverksettes. Ved skår under 3 skal pasienten screenes 
ukentlig, evt. skal man overveie forebyggende ernæringsplan dersom pasienten skal gjennomgå 
omfattende kirurgi(9). 

Kunnskap om ernæring og lungesykdom 
 
For å finne kunnskap ble søkemotorene PubMed og McMaster Plus brukt. Vårt PICO-spørsmål var: Har 
pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (P) gunstige effekt på livskvalitet, funksjon og vekt (O) 
av ernæringsscreening (I), sammenlignet med de som ikke screenes (C). Søkeordene nutrition, COPD 
og screening ble brukt. Dette resulterte i ingen relevante studier eller oversiktsartikler angående 
screening hos KOLS-pasienter. Dermed ble intervensjonen endret til ernæringsstøtte og -terapi og 
søkeordet screening fjernet. På McMaster fant vi en systematisk oversikt kommentert senere, og flere 
interessante studier på PubMed.  
 
Ernæring og KOLS har lenge vært tema for forskning i lungemedisinmiljøet. European Respiratory 
Society lagde i 2014 en uttalelse over forskningen som finnes, og beskrev nåværende praksis av 
utredning og behandling av underernæring hos pasienter med KOLS(10). Uttalelsen påpeker at 
randomiserte studier som omhandler ernæring er vanskelige å gjennomføre og det er mange ulike 
faktorer som det er vanskelig å kontrollere for. Det blir også vanskelig å ha en kontrollgruppe eller 
inkorporere blinding. 
 
Prinsippet i ernæringsstøtten blir å øke energiinntaket. En måte å sikre høyt nok inntak kan være å 
spre små måltider utover dagen. De generelle anbefalingene er 45% av energien skal komme fra fett, 
og 20% av energien skal komme fra proteiner. Beriket mat og næringsdrikker kan også brukes for å 
oppnå høyt energiinntak. Vitamin- og mineraltilskudd kan være nødvendig der behovet ikke dekkes 
gjennom kosten. Tverrfaglig samarbeid med kliniske ernæringsfysiologer sikrer at kostholdet møter 
gitte energikrav, med fokus på pasientens livsstil og vaner. Enteral ernæring for pasienter som ikke 
responderer på endringer i kosthold ble ikke undersøkt(10). 
 
Selv om tanken om at ernæringsstøtte kan vedlikeholde eller øke muskelmasse hos undervektige KOLS-
pasienter er logisk, er det kun gjort små RCT så langt, og den systematiske oversikten(11) uttalelsen 
fra ERS baserer seg mest på, viser kun en liten effekt av behandling. Effekten var kun signifikant hos de 
underernærte og de med alvorlig KOLS. Det er evidens av moderat kvalitet som viser at 
ernæringsstøtte gir vektoppgang (gjennomsnittlig vektøkning på 1,73 kg), stigning i FFKMI 
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(Gjennomsnittlig økning på 1,08), økning av respirasjonsmuskelmasse (gjennomsnittlig økning av 
maksimal inspirasjonstrykk på 5,02, og maksimal ekspirasjonstrykk på 12,73) og generell livskvalitet 
(Gjennomsnittlig økning av 6-minutters gangdistanse på 39,96 m). Effekten er også større om 
ernæringsstøtte kombineres med fysisk aktivitet(11). Uttalelsen forteller at lungemedisinmiljøet bør 
ha som mål å bl.a. bekrefte effekt av behandling, vise at behandling kan være kostnadseffektivt og 
optimalisere metoder for å finne risikopasienter. Uttalelsen konkluderer til slutt med at et variert 
kosthold som når energikravene til pasienten, er fordelaktig for KOLS-pasienter, ikke bare grunnet den 
potensielle effekten på lungesykdommen, men også for effekten på vanlige komorbide tilstander som 
metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. 
 
Cochrane-oversikten(11) ble vurdert etter sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel utgitt av 
Helsebiblioteket. Formålet, populasjonen og utfallene som vurderes er tydelig presentert. I noen 
studier som ble inkludert, hadde pasientene i tillegg til ernæringsstøtte, et treningstilbud som en del 
av tiltaket. Dermed er det uklart om resultatene fra de aktuelle studiene er fra ernæringstøtten eller 
treningstilbudet. Kun studier med RCT som studiedesign var inkludert, men det var ikke spesifisert i 
alle studiene om metode for randomisering eller om det var gjort blinding (dette kan gi 
overestimering av effekt). Det er også brukt forskjellige skjema for å registrere quality of life, og 
dermed kan ikke resultatene sammenlignes eller flettes sammen. Det skal nevnes at det er 17 studier 
inkludert med 632 pasienter, og man skal yte forsiktighet ved generalisering av resultatene. GRADE-
metoden ble brukt til å score evidens.  
 
Litteraturen viser klare sammenhenger mellom underernæring og prognose ved KOLS. Underernæring 
er et problem som er lettere å forebygge enn å behandle. Likevel finnes det ikke klare bevis for at 
ernæringsscreening har effekt på pasient-outcome eller kvalitet av behandling(12). Forfatterne av 
Cochrane-oversikten konkluderer med at studier av høyere kvalitet må gjennomføres for å bestemme 
effekten, spesielt med fokus på spesifikke pasientgrupper. 
 
Det er et stort fokus på ernæring i fagmiljøet og det har kommet mange enkeltstudier de siste fem 
årene angående ernæring og KOLS i European Respiratory Journal som understreker viktigheten av 
ernæring hos disse pasientene. Pasienter med både underernæring og KOLS har lavere 
funksjonsnivå(13), verre symptomatologi(13), økt in-hospital dødelighet(14) og flere 
eksaserbasjoner(15). Den ene studien viser en sammenheng mellom underernæring og dyspne hos 
KOLS-pasienter, og anbefaler vurdering av ernæringsstatus som en del av behandlingen(16). Andre 
studier sier bl.a. at ernæringsstøtte gir mindre nedgang i quality of life(17, 18), bedre 
ernæringsstatus(17), mer evne til fysisk aktivitet(17, 18), og mindre symptomer(18). En japnsk studie 
har også  bekreftet at ernæringsscreeningsverktøy også kan brukes til å screene for sarkopeni hos 
KOLS-pasienter(19). 
 
Som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, gjennomførte 
Stavanger Universitetsjukehus i 2017 et pilotprosjekt på ernæringsscreening med de nasjonale 
retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring. Deres kliniske mikrosystem var 
sykehusets lungeavdeling. Målet for prosjektet var å teste fire tiltak: Risikovurdering av pasienter, 
individuell kartlegging av pasienter funnet i risiko, gi tilstrekkelig ernæring eller lage en ernæringsplan 
i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog og til slutt sikre overføring av informasjon i journal og PLO-
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melding til kommunen. Deres opplevelse av tiltakene var at de var nyttige i den kliniske hverdagen og 
ble anbefalt videre i tiltakspakken for I trygge hender(20). 
 

Årsaker 
Pasienter med avansert lungesykdom kan gjennomgå en endring i kroppssammensetning, mediert av 
et progressivt vekttap og underernæring. Underernæring samtidig med avansert lungesykdom kalles 
pulmonalt kakeksisyndrom (PKS). Dette begrepet er spesielt godt beskrevet i litteraturen i 
sammenheng med kronisk obstruktiv lungesykdom. PKS er karakterisert av tap av fettfri kroppsmasse, 
og er assosiert med økende funksjonstap(21). Ettersom begrepet kakeksi ofte blir beskrevet som 
mindre enn en viss andel av ideell kroppsvekt, er det verdt å nevne at 20-50% av pasienter med KOLS 
er undervektige(22). Årsakene til denne typen vekttap inkluderer nedsatt appetitt, alderdom, 
muskelsvinn grunnet fysisk inaktivitet, og hypoksi og kronisk inflammasjon som skaper et vedvarende 
høyt forbruk av næring. Medikamenter brukt i behandling av KOLS kan også ha en katabol virkning på 
kroppen, f.eks. glukokortikoider(22). Funksjonsdyspné og andre pusteproblemer fører også til økt 
forbruk av energi(23). 

Konsekvenser 
Underernæring har store helsemessige konsekvenser, som igjen har konsekvenser for pasientens 
behandling, funksjonsnivå, liggetid på sykehus og dermed også konsekvenser for samfunnets 
økonomiske belastning. En studie fra Universitetet i Oslo har stipulert at man kan spare 800 millioner 
i året på å oppdage og behandle underernæring. Helsedirektoratet har vist at man kan spare 242 
millioner per år. Det er altså mulig å spare liggedøgn og dermed ressurser på å oppdage og behandle 
underernæring(2). 
 
Hos pasienter med KOLS er det en sammenheng mellom alvorlighetsgraden av sykdommen og deres 
ernæringsstatus. I en studie gjort i de nordiske landene Island, Finland, Sverige og Danmark viste en 
signifikant proporsjonalitet mellom FEV1 og KMI, der de dårligste pasientene med lav FEV1, var de 
pasientene med lav KMI(24). Den samme studien viste også en økt mortalitet hos de undervektige 
pasientene. Ettersom vekttapet hos disse pasientene består av fettfri kroppsmasse, brukes ofte fettfri 
kroppsmasseindeks (FFKMI) som et mål i stedet for KMI i denne gruppen. Studier gjort i Danmark og 
Nederland påpeker at FFKMI kan gi mer informasjon enn KMI, og at den negative assosiasjonen med 
mortalitet hos denne pasientgruppen kan sees med FFKMI som faktor også(21, 25). Studien gjort i 
Nederland viste også en sammenheng mellom alvorlighetsgrad av KOLS og FFKMI. 
 
Tapet av vekt og muskelmasse betyr mer for pasienten enn en økning i mortalitet. Svakhet i 
skjelettmuskulaturen kan gi økning i dyspné, aktivitetsintoleranse og økt obstruksjon, symptomer som 
er med på å beskrive funksjonen til en KOLS-pasient. En studie fra Nederland i 1993 viser at 
normalvektige pasienter med uttalt muskelsvinn har mer funksjonstap enn undervektige pasienter 
med bevart muskelmasse(26). Utredning og behandling av underernæring hos pasienter med KOLS blir 
derfor ikke kun en støttebehandling, men en direkte intervensjon. Det kan føre til en økning i 
respiratorisk og perifer skjelettmuskelfunksjon, og bedre mulighet for rehabilitering. En studie fra 
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Nederland foreslår at ernæringsstøtte og fysisk aktivitet alltid inkluderes i behandling for å få bedre 
funksjon. I studien hadde også denne behandlingen en positiv effekt på mortalitet(27). 

3. Kvalitetsindikatorer og tiltak 

Beskrivelse av mikromiljøet 
Mikrosystemet vi har tatt for oss er Medisinsk sengepost A på Diakonhjemmet sykehus. Dette er en 
indremedisinsk avdeling for hjerte- og lungepasienter, med totalt 20 sengeplasser, der omtrent 
halvparten av de innlagte er pasienter med sykdommer knyttet til lungene. Gjennomsnittlig liggetid er 
2,5 døgn. Sykepleierne som jobber på avdelingen er i hovedsak knyttet til en organgruppe, men unntak 
forekommer naturligvis. Avdelingen har daglige tavlemøter innarbeidet som en del av rutinene hvor 
de blant annet gjennomgår hvilke pasienter som er i faresonen for utvikling av trykksår eller 
falltendens.  
 
Det er per i dag ingen systematisk screening av ernæringsstatus hos pasientene som legges inn på 
avdelingen. Sykepleierne har ansvar for å ta imot pasienten når de kommer fra akuttmottaket, og 
basert på klinisk skjønn gjøre en vurdering av pasienten, inkluder høyde, vekt og ernæringsstatus. Vår 
erfaring tilsier at det er mange pasienter som ikke får vurdert sin ernæringsstatus systematisk, og at 
mange går under radaren når de ikke ser opplagt avmagret ut.  
 
Tall fra Virksomhetsstyring og økonomi-avdelingen på Diakonhjemmet Sykehus viser at kun 8,7 % av 
lungepasientene fikk i 2018 registret en diagnosekode knyttet til ernæring (E40-E46). Andelen 
pasienter som får dokumentert tiltak mot ernæringssvikt på avdelingen, var 11,7 %. Det er altså en 
høyere andel av pasientene som får dokumentert tiltak, enn det er pasienter som får dokumentert en 
ernæringsdiagnose. Ved å innføre en systematisk screening og dokumentering av diagnosekoder og 
tiltak vil flere pasienter med ernæringssvikt kunne fanges opp og få behandling, samtidig som 
sykehuset øker inntjeningen.   
Tallene vi har hentet inn fra DRG-kodene viser at 82,6 % av de som får en diagnosekode for ernæring 
også får en prosedyrekode knyttet til tiltak mot ernæringssvikt. Selv blant de hvor det oppdages 
ernæringssvikt blir det i dag ikke alltid satt i gang systematiske tiltak, i hvert fall blir de ikke 
dokumentert.  
 
Vi har satt oss tre mål: 

1. Alle pasientene som legges inn på avdelingen skal screenes ved med NRS2002.  
2. Alle som plukkes opp av screeningen skal få igangsatt tiltak på avdeling.   
3. Tiltakene skal dokumenteres og implementeres i videre plan i epikrisen, slik at dette kan 

følges opp av primærhelsetjenesten.  
 
Nedenfor har vi oppsummert i form av et fiskebeinsdiagram våre tanker om årsaker til at screening 
ikke gjennomføres, mangel på tiltak og plan ved utskrivelse. 



12 
 

 
Figur 1 Fiskebeinsdiagram 
Tiltak 
For å kunne gjennomføre dette forbedringstiltaket er det nødvendig med flere tiltak. Vi vil fokusere på 
internundervisning, implementering av elektronisk screeningverktøy, bruk av flytskjema for å 
igangsette tiltak ved ernæringssvikt, og utarbeiding av en klar ansvarsfordeling av oppgavene.  
 
Internundervisning 
Til å begynne med ønsker vi å gjennomføre internundervisning samlet for alle sykepleiere og leger på 
avdelingen. Denne undervisningen bør gjennomføres i regi av arbeidsgruppa for prosjektet, med både 
sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og fortrinnsvis avdelingsoverlege. Det er viktig å starte med å gi 
de ansatte god informasjon om prosjektet før vi introdusere den nye praksisen på avdelingen, samt 
redegjøre for viktigheten av god ernæringstilstand hos lungepasienter. Undervisningen kan filmes og 
legges ut på intranettet, slik at de som eventuelt ikke kunne være tilstede på undervisningen kan se på 
det i etterkant. 
 
Elektronisk screeningsverktøy 
Et annet tiltak er implementering av elektronisk screeningverktøy. Ernæringsavdelingen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har utviklet et Excel-basert skjema som kan brukes i DIPS. 
Ved å registrere pasientens fødselsår, vekt, høyde, evt. tidligere vekt og skår for sykdom og matinntak, 
vil det automatisk genereres et journalnotat som inneholder aktuelle diagnose- og prosedyrekoder. 
Dersom man i tillegg registrerer pasientens næringsinntak, vil skjemaet automatisk beregne energi- og 
proteininntaket, og slik kan man se om behovene for de ulike næringsstoffene dekkes.  
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Figur 2 Eksempel fra NRS2002 i DIPS, hentet fra UNN. 

I forbindelse med innføring av Metavision på sykehus rundt om i landet, har det de første ukene vært 
superbrukere tilgjengelig for spørsmål som måtte dukke opp. Slike superbrukere kan være nyttig ved 
innføring av nytt screeningverktøy, selv om dette til sammenligning er mye enklere i bruk.  
 
Flytskjema 
En av årsakene til at det ikke har vært gjort en systematisk undersøkelse og dokumentering av 
underernæring kan være usikkerhet om hva som skal gjøres og av hvem. Under følger et forslag til 
flytskjema som kan gjøre det enklere for sykepleierne å sette i gang screening og evt. iverksette 
tiltak(28). 

Tavlemøter 
En viktig arena for å sikre at screening gjennomføres, og for oppfølging av tiltak og vurdering av 
effekten, er de daglige tavlemøtene på avdelingen. Her vil man gjennomgå alle pasientene som er 

Figur 3 Flytskjema modifisert etter “Utredning og behandling av underernæring i sykehus - forslag til flytskjema” 
av Kårstad og Sygnestveit. 
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innlagt, minne hverandre på ernæringsfokuset og spørre hverandre om hjelp hvis screeningen er uklar 
eller noen synes det er vanskelig å implementere tiltak. 
 
Ansvarsfordeling 
For at arbeidet skal kunne gjennomføres, er det viktig med samarbeid på tvers av profesjonsgruppene, 
men vi ønsker likevel en klar ansvarsfordeling. Som skjemaet viser, har sykepleieren som tar imot 
pasienten til avdelingen, ansvar for å screene pasienten ved å bruke det elektroniske verktøyet. 
Behandlende lege har ansvar for å ordinere aktuelle tiltak og vurdere effekten av disse. En klinisk 
ernæringsfysiolog er tenkt å komme inn i bildet dersom tiltakene ikke har ønsket effekt, men det er 
viktig at de kobles inn tidligere i forløpet dersom det er åpenbare grunner til dette. Den sykepleieren 
som sender pasienten hjem har ansvar for å sjekke at eventuelle tiltak og kostholdsplan også har blitt 
registrert i systemet slik at disse automatisk kommer med i epikrisen.   
 
Vi tror at kombinasjonen av et elektronisk system, daglige tavlemøter og klare arbeidsoppgaver vil 
gjøre det lett å gjennomføre screeningen uten at det tar for mye tid. Dette vil derfor ikke ta fokuset 
bort fra de andre arbeidsoppgavene på avdelingen.  

Indikatorer 
Som et mål på kvaliteten av arbeidet som gjøres bruker vi indikatorer. De kan deles inn i tre ulike 
grupper, struktur-, prosess- og resultatindikatorer. Vi har valgt tre resultatindikatorer for dette 
forbedringsprosjektet som vil fortelle oss noe om sluttresultatet(29).  
 
Indikator 1: Hvor stor andel av pasientene som legges inn, screenes for underernæring innen et døgn 
etter innleggelse. 
 
Ved å finne ut hvor mange som screenes for underernæring, vil man ha et grunnlag for å sette inn 
tiltak. Det forutsettes at screeningen er dokumentert i journalen, og vi anbefaler som tidligere 
beskrevet et elektronisk verktøy i DIPS. 
 
I tilfeller hvor underernæring oppdages, ikke dokumenteres, men hvor kanskje tiltak er satt i gang 
likevel, vil ikke indikatoren fange opp dette. Dersom screening dokumenteres med et elektronisk 
verktøy, vil det være enkelt å telle opp hvor mange som er screenet. Slik kan man finne ut om rutinene 
på området er innarbeidet, eller om det trengs forbedringer.  
 
Indikator 2: Hvor stor andel av de som ble plukket opp av screeningen som har fått igangsatt tiltak 
på avdeling. 
 
For at screeningen skal ha noe for seg må den også følges opp. Et godt mål kan være å se på hvor 
mange av de som plukkes opp av screeningen får igangsatt et tiltak mens de er på avdelingen. Et slikt 
tiltak kan være henvisning til KEF, ønskekost, næringstett kost, næringsdrikke, behandling av kvalme 
og smerter, munnstell for å forbedre appetitten, individuell ernæringsplan, sonde- eller intravenøs 
ernæring. Ved hjelp av flytskjemaet skal det enkelt kunne avgjøres hvilke pasienter som er aktuelle for 
igangsetting av tiltak. Det er viktig at dette skjemaet følges og at man ved spørsmål knyttet til 
behandling henvender seg til KEF, slik at vi ikke bare fanger opp at det er gjort et tiltak, men at vi også 
sikrer at det er det/de beste tiltakene for pasienten. 
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Indikator 3: Andel av de som ble plukket opp av screeningen som har fått en plan for videre 
oppfølging i epikrisen.  
 
Ettersom pasientene ofte er innlagt relativt kort tid på sykehus, har vi lagt til en resultatindikator som 
ser på hvor stor andel av de som plukkes opp av screeningen, får en videre plan for ernæringstiltak i 
epikrisen. Denne planen skal gjøre det enklere for kommunehelsetjenesten å videreføre arbeidet som 
har blitt startet på avdelingen. Andelen pasienter som får en slik plan, vil være enkelt å se gjennom det 
nye elektroniske systemet og eventuelt DRG-koder.  

4. Prosess, ledelse og organisering 
 

For å kunne gjennomføre et vellykket kvalitetsforbedringsprosjekt har vi valgt å bruke en modell for 
kvalitetsforbedring utviklet av seksjon for kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret(29). De fem ulike 
fasene denne modellen består av er forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. Som vi kan se 
av Figur 4, er fasene illustrert som en sirkel, men i realiteten er det en kontinuerlig prosess, der flere 
av fasene kan gå parallelt, og det kan ofte være behov for å stoppe opp og gjennomgå en fase på nytt. 

 

Figur 4 Modell for kvalitetsforbedring 
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4.1 Forberede 
Utgangspunktet for en kvalitetsforbedring er å erkjenne behovet for endring. Dette behovet kan melde 
seg på flere måter, blant annet i form av tilbakemeldinger fra pasienter, innspill fra ansatte, politiske 
krav eller uheldige hendelser. I vårt tilfelle var det våre erfaringer fra arbeid på ulike sykehusavdelinger 
som gjorde at vi ble klar over manglende ernæringsscreening. 
 
Videre er det avgjørende å forankre arbeidet med forbedringen i mikromiljøet. Dette innebærer at 
sentrale yrkesgrupper, samt ledelsen på sykehuset og avdelingen må involveres. Vi foreslår å 
organisere en arbeidsgruppe bestående av lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog og en 
representant fra ledelsen for å sikre en bred tilnærming og forankring til arbeidet. I tillegg bør det 
rekrutteres noen sykepleiere som kan få ekstra opplæring i arbeidet og slik bidra ekstra til 
implementeringen på avdelingen. 
  
Den siste delen av forberedelsesfasen handler om å klargjøre kunnskapsgrunnlaget. I alt arbeid med 
kvalitetsforbedring er vi ute etter å sikre en kunnskapsbasert praksis. Dette innebærer å finne 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning, og sette 
dette inn i konteksten arbeidet skjer innenfor. All denne kunnskapen har vi presentert tidligere i denne 
oppgaven ovenfor. 
  

4.2 Planlegge   
I planleggingsfasen skal dagens praksis og behov kartlegges. Det er også viktig å sette mål for arbeidet 
og velge indikatorer som gjør det mulig å vurdere om tiltakene fungerer. Dette har vi presentert og 
redegjort for tidligere i oppgaven (Feil! Bryteren for bilde må være den første formateringsbryteren.). 
   

4.3 Utføre 
Når arbeidet med å forberede og planlegge kvalitetsforbedringen er gjort er det nyttig å teste ut 
forbedringstiltakene. I denne fasen av arbeidet er det viktig å evaluere og endre på tiltakene inntil man 
har oppnådd de målene man har satt. Vi presenterer her et forslag til tidsplan for hvordan dette 
arbeidet kan tenkes å gjennomføres. 
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4.4 Evaluere 
Arbeidet med å evaluere forbedringstiltakene man setter i gang bør skje kontinuerlig, slik at 
man sikrer at man oppnår hensikten med arbeidet. Ved å bruke kvalitetsindikatorene vi har 
valgt for dette prosjektet har man et godt grunnlag for å evaluere prosessen. En annen 
vinkling er å undersøke kvaliteten på arbeidet som gjennomføres, hvordan synes de ansatte 
det fungerer. Her vil man kunne oppdage om arbeidet gjøres som det skal og om det er 
behov for ytterligere forbedringer. Dersom man ikke er fornøyd når man evaluerer må man 
gå tilbake til starten av prosessen og vurdere om noe kunne vært gjort annerledes. 
 
Vi foreslår at kvalitetsindikatorene blir evaluert hver uke de fire første ukene av fase 3 og 
deretter annen hver uke. Dette gjøres i regi av prosjektgruppen. For at alle involverte skal se 
effekten av tiltakene, så ønsker vi at resultatene blir gjennomgått på morgenmøtene en 
gang i uken. I tillegg, presenteres resultatene grafisk med tidsserier ukentlig på e-post og 

Fase 1  
- Varighet 4 uker 
- Erkjenne forbedringspotensialet 
- Danne arbeidsgruppe 
- Klargjøre kunnskapsgrunnlaget  
- Innhente tall om nåværende status 
- Legge inn programvare i DIPS 
- Informere ansatte om prosjektet, inkl. fagdag 

Fase 2 
- Varighet 4 uker 
- Opplæring av ansatte, inkl. fagdag 

 

Fase 4 
- Varighet 2 uker 
- Evaluere og avgjøre videre tiltak 

 

Fase 3 
- Varighet 8 uker 
- Implementering 
- Prosjektgruppen skal vurdere av kvalitetsindikatorer, 

hver uke de først 4 ukene, deretter annenhver uke 
- Resultatene presenteres på morgenmøter ukentlig 
- Resultatene presenteres grafisk med tidsserie og sendes 

ut på e-post, samt henges opp på personalrommet 
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henges opp på personalrommet. Slik blir det lettere for de involverte å se progresjon. 
Dessuten vil det få frem områder med behov for forbedring. 

4.5 Følge opp  
I begynnelsen er det viktig med jevnlige evalueringer som blir fulgt opp av prosjektledelsen og ledelsen 
på avdelingen. Med hyppige evalueringer gis det rom for justeringer som sikrer at ernæringsscreening 
blir godt integrert i den daglige driften. Ernæringsscreening kan for eksempel bli en del av 
ansvarsgruppemøter, trygghetsmøter, previsitt eller morgenmøter hvor det settes av tid til å gi 
tilbakemeldinger. Ved å ha en tilbakemeldingsbok inne på personalrommet kan ansatte notere ned 
sine tilbakemeldinger. Dette kan være tidkrevende for ansatte, så en kombinasjon av skriftlig og 
muntlig tilbakemelding vil fungere best. I tillegg må ledelsen sikre at de som skal gjennomføre 
ernæringsscreeningen har de verktøyene de trenger for å kunne gjennomføre ernæringsscreeningen. 
Verktøy som NRS2002-skjemaet integrert i journalsystemet, tilgang på vekt og prosedyre på 
ansattportalen, er en forutsetning for at prosjektet kan gjennomføres.  
 
I Fase 4 skal personalet dele sine erfaringer samt vurderer prosjektet. Dersom avdelingen opplever 
positive resultater, foreslås det at prosjektet har en prøvetid på 6 måneder. Hvis avdelingen fortsetter 
å høste gode og varige resultater, så kan sykehuset vurdere om ernæringsscreening skal 
implementeres ved flere avdelinger eller om det skal standardiseres ved alle avdelinger. Det er viktig 
å unngå tilbakefall, sikre videreføring og dele forbedringene med flere.   

4.6 Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring 
Hvilken motstand forventes? 
Her lister vi opp tre typiske utfordringer når det kommer til ledelse som kreves for å gjennomføre de 
foreslåtte endringene: 
 

● Lav motivasjon og engasjement 
● Prioriteres ikke nok ressurser til å gjennomføre endringene 
● Mangelfull koordinering ved gjennomføring og igangsetting av tiltak 

  

Lav motivasjon og engasjement: 
Nå har vi foreslått en rekke endringer som kan gjøres for å innføre ernæringsscreening på 
lungemedisinsk sengepost. For å sikre at ernæringsscreeningen av alle pasienter blir en del av 
postrutinene, er det viktig at ansatte ved avdelingen får informasjon og god opplæring i 
gjennomføringen av ernæringsscreeningen. Like viktig er at de forstår hensikten med 
ernæringsscreeningen. Årsaker til mangelfull motivasjon og engasjement til å gjennomføre 
ernæringsscreeningen er: 
  

● Mangelfull kunnskap: Noen ansatte forstår ikke hensikten med ernæringsscreeningen 
● Mangelfull interesse: Noen ansatte opplever det ikke som meningsfylt å gjennomføre 

ernæringsscreening (Eks. Noen ansatte kan oppleve at de gjennomfører en tilstrekkelig 
kartlegging av ernæringsstatus til pasientene allerede). Det kan også være at pasientene 
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ernæringsscreenes med andre metoder enn de vi foreslår, noe som kan skape en 
endringsvegring blant de ansatte. 

● Skyldfølelse: Noen ansatte kan oppleve at ledelsen forsøker å finne de som ikke klarer å følge 
opp pasientenes ernæringsstatus og kan utvikle både skyldfølelse og mistillit til ledelsen samt 
de som igangsetter de nye tiltakene med ernæringsscreening. 

  

Prioriteres ikke nok ressurser til å gjennomføre endringene: 
Dersom de foreslåtte endringene skal gjennomføres i en ellers så travel hverdag og det kommer som 
en ekstra oppgave som de ansatte må gjennomføre uten at det blir satt av nok tid, arbeidsoppgaver 
blir omfordelt eller flere ansatte rekrutteres, så kan gjennomføringen av ernæringsscreening fort bli 
nedprioritert. Til tross for at de ansatte ser viktigheten i å gjennomføre en slik screening på 
lungemedisinsk sengepost, så kan de ha for mange oppgaver som hindrer dem å gjennomføre 
ernæringsscreeningen. Dårlig teknologiske løsninger kan også gjøre gjennomføringen krevende. 
  

Mangelfull koordinering: 
Det kan være utfordrende å fastsette hvilken yrkesgruppe i mikromiljøet som skal gjennomføre de 
ulike oppgavene når det gjelder å iverksette ernæringsscreening(30). Det kan også være utfordrende 
å finne en koordinator som får ansvaret å lede ernæringsscreeningen, følge opp resultater og 
igangsette intervensjon. Hvis ernæringsscreeningen gjennomføres av ulike yrkesgrupper i 
mikrosystemet, kan det bli utfordrende å måle effekt av screeningen ettersom den helsefaglige 
bakgrunnen kan påvirke personens forståelse og interesse for gjennomføringen av 
ernæringsscreeningen. 
  

Hvordan møte denne motstanden? 
Sikre motivasjon og engasjement: 
Det er viktig å sikre at de ansatte som skal gjennomføre ernæringsscreeningen forstår hensikten med 
ernæringsscreeningen. Det kan være fordelaktig at de ansatte utvikler et eierskap til gjennomføring av 
implementeringen av ernæringsscreeningen(31). Dette kan sikre at avdelingen kommer raskt i gang 
med implementeringen og alle involverte parter gjennomfører oppgavene etter prosedyrene. Studier 
har vist at motivasjon og engasjement forbedrer gjennomføringen av oppgaver samt øker 
sannsynligheten for at prosjektet blir gjennomført riktig(32). Ønsket resultat er at alle pasienter innlagt 
på lungemedisinsk sengepost blir ernæringsscreenet, og at det blir igangsatt tiltak for de som er i 
ernæringsmessig risiko for utvikling av dårlig helse eller forverring av sin helse. 
  

Nok ressurser: 
Det er viktig at de ansatte ved avdelingen har tilgang til kunnskapsgrunnlaget bak anbefalingen av 
ernæringsscreening av pasienter innlagt på sykehus. Det er viktig at ledelsen tydeliggjør for de ansatte 
at de ønsker å investere i en slik endring ved å sette av nok ressurser (Eks. Øke bemanningen eller 
fjerne andre oppgaver dersom det er lite rom i hverdagen til å innføre rutinemessig 
ernæringsscreening) slik at implementeringen blir gjennomført. Dersom sykehusledelsen vegrer seg 
med å implementere ernæringsscreening, så ansees kostnadene til å gjennomføre en slik screening for 
beskjedne. Ved noen tilfeller kan det redusere antall innleggelser og dermed være 
kostnadsbesparende. 
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Tydelig ledelse: 
For å gjennomføre en slik implementering, er det viktig med tydelig rolleforståelse og ledelse(30, 33). 
Det er viktig at de ansatte ved avdelingen vet hvem som har koordineringsansvaret for 
ernæringsscreeningen. Det er viktig at de ansatte får mulighet til å komme med tilbakemeldinger 
fortløpende. Ved å etablere et lavterskel tilbakemeldingssystem, kan koordinator raskt bli informert 
om utfordringer samt komme med løsninger. Et lavterskel tilbakemeldingssystem kan være 
regelmessige møter, elektronisk tilbakemeldingsskjema eller at koordinator oppsøker tilbakemelding 
direkte fra de ansatte i avdelingen som gjennomfører ernæringsscreeningen. 
 

5. Diskusjon og konklusjon  

Diskusjon 
Sykdomsrelatert underernæring er en stor utfordring for det norske helsevesenet. Det anslås at hver 
tredje pasient er underernært eller i risiko for underernæring. Pasienter med alvorlig lungesykdom er 
ekstra utsatt for underernæring og opptil 50 % av KOLS-pasienter er underernærte etter definisjonen 
<90% av ideell kroppsvekt. Identifisering og behandling av underernæring gir gevinst for pasienten og 
avdelingen som færre komplikasjoner, mindre bruk av medisiner/antibiotika, færre liggedøgn og 
reinnleggelser. Samtidig gir det en økonomisk gevinst til samfunnet og det aktuelle sykehuset. 

Oppgavens mikromiljø er lungemedisinsk avdeling som er en del av medisinsk sengepost A på 
Diakonhjemmet sykehus. Her er det ikke innført system for screening av ernæringsstatus for å avdekke 
underernæring eller pasienter i risiko for underernæring. Når kun 8,7 % av pasientene innlagt på denne 
avdelingen i 2018 er registrert med en diagnosekode knyttet til ernæring (E40-E46), vitner det om et 
behov for å systematisere ernæringsvurderingen. Våre mål er at alle pasientene som legges inn på 
avdelingen skal screenes ved bruk av verktøyet NRS2002. Alle som plukkes opp av screeningen skal få 
igangsatt tiltak på avdeling og videre plan i epikrisen, slik at dette kan følges opp av 
primærhelsetjenesten. 
  

Vi har i oppgaven planlagt et kvalitetsforbedringsprosjekt som går ut å innføre screening av alle 
pasienter som legges inn på avdelingen. Vi har vist eksempler fra Universitetssykehuset i Tromsø og 
Universitetssykehuset i Stavanger som har hatt gode resultater på liknende 
kvalitetsforbedringsprosjekt. Vi mener at vårt prosjekt bør gjennomføres av flere grunner. Det viktigste 
er for å øke kvaliteten på tilbudet til pasientene og forbedre samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjeneste. I tillegg er det innlemmet i den nasjonale faglige retningslinje for forebygging 
av underernæring og dermed noe alle sykehus er forpliktet til å gjennomføre. Et siste insentiv for 
foretaket som er verdt å nevne er den potensielle økonomiske inntjeningen. Under følger en videre 
diskusjon av fordeler og ulemper med å innføre system for ernæringsscreening. 

Screening i seg selv vil ikke gjøre en lungepasient mindre underernært eller mer frisk. 
Ernæringsscreening bør være en del av en helhetlig tilnærming der man også dokumenterer tiltakene 
og tar ansvar for å kommunisere tiltakene til primærhelsetjenesten. Det bør også på sikt være et mål 
å dokumentere effekten av tiltakene på hensiktsmessige endepunkter, men dette blir utover vår 
oppgave. 
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Det er avgjørende at kvalitetsforbedringsprosjektet vi planlegger er gjennomførbart på avdelingen. En 
svakhet for vår oppgave er at ingen av gruppens deltagere er en del av mikromiljøet nå og dermed ikke 
kjenner arbeidskulturen inngående. I modellen for kvalitetsutvikling tar vi høyde for uforutsette 
hindringer som ved fortløpende evalueringer og justeringer bør kunne overkomme. En styrke fra vår 
gruppe er den brede erfaringen vi har fra ulike sykehus som vi mener har god overføringsverdi.   
  
Avdelingen har allerede i dag tavlemøte innarbeidet i sine rutiner. Dette vil vi benytte i innføringen av 
ernæringsscreening og tiltak mot ernæringssvikt. Videre har vi foreslått internundervisning på temaet 
som en slags kick off. Selv om dette er kjent som et mindre effektivt virkemiddel, mener vi at det er 
nødvendig med et felles utgangspunkt. Vi har også fokusert på å velge verktøy som har vært innført 
andre steder og som er utviklet for å minimere ressursbruk. Vi har stor tro på det elektroniske 
verktøyet utviklet på UNN som automatisk genererer journalnotat, aktuelle diagnosekoder og 
prosedyrekoder. På nasjonalt nivå er det en styrke når foretakene bruker de samme verktøyene, slik 
at resultatene blir mest mulig sammenlignbare og det blir lettere å dele erfaringer. Flytskjemaet skal 
tydeliggjøre både ansvar og gangen i screening og tiltak. Vi mener dette vil sikre pasientene lik 
ernæringsbehandling ved behov. En annen fordel ved dette kvalitetsforbedringsprosjektet er at 
ernæring er et tema alle har et forhold til. Verktøyene, screeningen og tiltakene er enkle og kan virke 
åpenbare for mange. Nettopp dette kan imidlertid også trekkes frem som en svakhet, fordi mange kan 
mener at det ikke trengs et spesifikt fokus. Vi håper og tror at vårt planlagte 
kvalitetsforbedringsprosjekt finner en balanse mellom å utnytte den kompetansen som allerede finnes 
blant personalet, og samtidig systematisere ernæringsarbeidet slik at tilfeldigheter i mindre grad blir 
gjeldende. Vi har også fokusert på at arbeidet skal være målbart for evaluering.  

Konklusjon: 
Litteraturen viser klare sammenhenger mellom underernæring og prognose ved KOLS. Underernæring 
er et problem som er lettere å forebygge enn det er å behandle, som også har konsekvenser for 
pasientens behandling, funksjonsnivå, liggetid på sykehus og dermed også konsekvenser for 
samfunnets økonomiske belastning. NRS2002 er strukturert ernæringsscreening med gode resultater 
ved flere avdelinger i Norge. Dersom mikrosystemet vårt som er lungedelen på hjerte- og 
lungemedisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus opplever positive resultater, bør prosjektet ha 
en forlenget prøvetid på for eksempel 6 måneder. Hvis avdelingen fortsetter å høste gode og varige 
resultater, så kan sykehuset vurdere om ernæringsscreening skal implementeres ved flere avdelinger 
eller om det skal standardiseres ved alle avdelinger. 
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