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Formål: Hensikten med artikkelen er å beskrive hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien ser på 

ernæringsarbeidet til pasienten. Dette bidrar til økt kunnskap for å forstå hvorfor man på tross av økt 

nasjonalt fokus på ernæringsarbeidet, har stabile tall på forekomst av og antall underernærte, 

hjemmeboende eldre. Den kunnskapen kan brukes til nytenkning for å forbedre ernæringsarbeidet i 

hjemmesykepleien, slik at man kan iverksette mer målrettede tiltak for å redusere forekomst av 

underernæring blant eldre som mottar hjelp fra hjemmesykepleien.  

 

Hensikten med refleksjonsoppgaven er å se på hvordan man kan forbedre ernæringspraksis i 

hjemmesykepleien, på bakgrunn av funn i artikkelen. Refleksjonsoppgaven vil videre utdype og 

diskutere rundt funnene, og besvare to refleksjonsspørsmål. 

 

Metode: Studien har et kvalitativt utforskende design, med analyse av semistrukturerte individuelle 

intervjuer av syv sykepleiere som arbeider i hjemmesykepleien. Informantene var fra to forskjellige 

kommuner på Østlandet. Analysen av datamaterialet i studien har vært inspirert av Graneheim og 

Lundman strategi for innholdsanalyse. 

 

Resultater: Funnene i artikkelen viser at informantene ser på ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien 

som utfordrende. De peker spesielt på fire faktorer; Kompetanse, tverrfaglig samarbeid, prioritering og 

etiske dilemmaer. Funnene viste at sykepleierne nedprioriterte ernæringsarbeidet, de ønsket å øke sin 

kompetanse innen ernæring, de pekte på behov for bedre tverrfaglig ernæringssamarbeid, og 

informantene pekte på flere etiske dilemmaer i møte med pasienten ved ernæringsutfordringer.  

 

Refleksjonsoppgaven diskuterer artikkelens funn relatert til implikasjoner for praksis i 

hjemmesykepleien. Diskusjonen belyser at ernæringspraksis i hjemmesykepleien kan forbedres ved å 

ha et større fokus på å øke sykepleiernes kunnskap om ernæring og viktigheten av å inkludere 

ernæringspleie i det daglige arbeidet til sykepleiere.  

 

Konklusjon: Denne studien peker på flere nye områder for å forbedre ernæringspraksis i 

hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien kan jobbe strukturert og målrettet opp mot funn i artikkelen, 

slik at færre pasienter som mottar hjemmesykepleie risikerer å utvikle underernæring. Kompetansen 

kan heves med regelmessig undervisning, ved å ta i bruk ny teknologi som en ernæringsapp eller 

prioritere videreutdanning av sykepleiere innen ernæring. Tverrfaglig samarbeid kan bedres ved å 

opprette ernæringsteam i kommunen, der det er naturlig at sykepleiere i hjemmesykepleien, 

ernæringsfysiolog og lege deltar. Prioritering av ernæringsarbeidet kan reflekteres tydeligere i vedtak 

om tjenester, for eksempel innkjøp, samspising eller etablering av møteplasser.  Forståelsen av hva 

som er etiske dilemmaer og hvordan møte dem på en bedre måte kan utdypes ved å opprette 



regelmessige etiske refleksjons-grupper i hjemmesykepleien, slik at sykepleiere er mer forberedt i 

situasjonene som oppstår i praksis. 
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Purpose of the essay: discuss how to improve nutritional care in home care, specifically discussion of 
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Method: The study used a qualitative, exploratory design, with analysis of semi-structured interview 

of seven nurses, who worked in homecare. The informants were recruited from two municipals in 

Eastern Norway. The empirical material was subject to content analysis, inspired by Graneheim and 
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Results: The result of the study presented in the article shows that the informants in the study found 
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interdisciplinary collaboration, 3) prioritizing and 4) ethical dilemmas. The finding shows that the 
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care in the care plan, support grocery shopping or create opportunities for sharing a meal could help. 



Developing strategies to solve challenges and dilemmas for nutrition care and hosting regular 

discussions could help implementation in the practical setting.   
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Sammendrag 

Bakgrunn: På tross av utallige initiativer i sykepleie og nasjonale retningslinjer for hvordan 

man skal forebygge og behandle undernæring, viser flere studier stabile tall på antall 

underernærte, hjemmeboende eldre og at pasienter i hjemmesykepleien fortsatt ikke får den 

ernæringsoppfølgingen de har krav på.      

Hensikt: Hensikten med studien er å beskrive hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien 

erfarer ernæringsarbeidet til pasienten. Dette er kan bidra til å forstå mer av utfordringsbildet 

og danne grunnlag for forbedring av ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien. 

Metode: En kvalitativ studie med utforskende design. Analyse av semistrukturerte 

individuelle intervjuer av syv sykepleiere som arbeider i hjemmesykepleien. Datamaterialet er 

analysert med innholdsanalyse som er inspirert av Graneheim og Lundman. 

Resultat: Kompetanse, tverrfaglig samarbeid, prioritering og etiske dilemmaer trekkes frem 

av informantene som sentralt i ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien. Man prioriterer i stor 

grad vedtak der hjelp til morgenstell og få gitt de nødvendige medikamenter er sentralt, og så 

må man videre til neste pasient. Samtlige informanter ønsker tverrfaglig samarbeid med 

fastlege og ernæringsfysiolog. I denne studien pekte alle informantene på det sentrale at 

pasientens egne ønsker ble satt i fokus, og samtlige ønsket å heve sin egen kompetanse innen 

ernæring og ernæringsarbeid. 

Konklusjon: Det er flere utfordringer knyttet til ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien, og 

ernæringsarbeidet blir ofte nedprioritert. Informantene forteller at det fokuseres på 

tjenestevedtaket, der fokus gjerne er at pasienten skal opp av seng og får sine medikamenter, 

heller enn mat og drikke. Ernæringsarbeidet får ikke den prioriteringen det skal i henhold til 

Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Bedre tverrfaglig 

samarbeid blir etterspurt. Informantene peker på lav ernæringskompetanse hos seg selv. 

Andel av antall personer som er underernærte, og får bistand fra hjemmesykepleien, er høy, 

på tross av retningslinjer, lover og forskrifter. Denne studien peker på elementer i en ny eller 

annen strategi for å kunne forbedre pasienters ernæringstilstand.  

Nøkkelord: Malnutrition, home care service, frail elderly, nutritional assessment, qualitative 

content analysis.  
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Introduksjon 

Nær en av to geriatriske personer er i risiko for underernæring, mens en av fire er 

underernærte (1). Definisjonen på underernæring er en ernæringssituasjon der mangel på 

protein, energi og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på 

kroppssammensetning og funksjon (2).  

Hos eldre som mottar hjemmesykepleie anslås det at 16-40 %  personer er underernærte, og 

20–59 % personer er i ernæringsmessig risiko (3). En prevalens studie som omfattet over 340 

hjemmeboende eldre som mottok hjemmesykepleie vise imidlertid at hele 46 % var 

underernærte eller i fare for å utvikle underernæring (4). En tysk studie som omfattet 878 

hjemmeboende eldre som mottok hjemmesykepleie, fant at 5-7% var alvorlig underernærte, 

9-10% var underernærte og opptil 20% var i fare for å utvikle underernæring (5). Flottorp 

viser til at forekomsten av ernæringsmessig risiko eller underernæring er høy blant 

hjemmeboende eldre med hjemmetjeneste, men at tallene kan variere ut i fra hvilke 

screeningsverktøy som blir benyttet (6). Studiene viser at underernæring er utbredt blant 

hjemmeboende eldre, og slik underernæring kan ha store helsemessige konsekvenser. Ved 

underernæring øker risikoen for komplikasjoner, motstanden mot infeksjoner reduseres, 

forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir 

økt mortalitet (7-9). I tillegg til plager for den enkelte fører underernæring til økt 

samfunnsøkonomiske konsekvenser fordi behov for mer hjelp fra hjemmesykepleie øker,  det 

blir flere legebesøk og liggetid og reinnleggelser øker (2). 

I 2009 ble Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring publisert, 

hvor det understrekes at dokumentasjon om ernæringsstatus er en nødvendig del av et klinisk 

undersøkelses- og behandlingstilbud (2). Det fokuseres fortsatt på ernæring og 

ernæringsarbeid fra norske myndigheter. «I trygge hender 24-7», som er en videreføring av 

Pasientsikkerhetsprogrammet, er et av innsatsområdene «Forebygging av underernæring», 

spesielt for å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre 

pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten (10).  

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold jobber for å bedre ernæringsarbeidet i blant annet 

kommunehelsetjenesten (11). Handlingsplanen peker spesielt på å heve kompetansen på 

ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten, og viser til at helse- og sosial personell 

rapporterer om økt behov for kunnskap om ernæring i grunnutdanningene sine (11). Videre 

peker handlingsplanen for bedre kosthold på at det er ønskelig med bedre tilgang på kliniske 
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ernæringsfysiologer i kommunene (11). Kvalitetsreformen for eldre, «Leve Hele Livet», har 

identifisert innsats for bedre matglede og fokusert på å skape gode måltidsopplevelser som 

strategi for å redusere underernæring (12). 

På tross av nasjonale retningslinjer (2), gjennomføring av pasientsikkerhetsprogram (10) samt  

lover og forskrifter som skal sikre at pasienter skal få dekt sine grunnleggende behov (13-15) 

tyder de fleste studiene på at mange pasienter ikke får den ernæringsoppfølgingen de har 

behov for og krav på (3, 16, 17). Selv om sykdom er den viktigste årsaken til underernæring 

(7), er det flere andre faktorer som spiller inn når ernæringsstatusen forringes. En 

skandinavisk studie gjort blant sykepleiere og leger (8) peker på at ernæringskunnskapene er 

for lav (18). Andre studier peker på manglede ressurser (19), manglede samhandling mellom 

lege og sykepleier (20) og for utydelig ansvars- og oppgavefordeling (21), som forhold som 

bidrar til at ernæringsarbeidet ikke er tilfredsstillende. Det som hemmer sykepleiere i å utøve 

god ernæringspraksis, er mangel på tid, mangel på kompetanse, manglende tverrfaglig 

målsetting og lite engasjement fra ledere (22). 

Hensikten med denne studien er å beskrive hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien ser på 

ernæringsarbeidet til pasienten. På denne måten vil vi få kunnskap som kan være med på å 

belyse hvorfor man på tross av økt nasjonalt fokus på ernæringsarbeidet, har stabil forekomst 

av antall underernærte, hjemmeboende eldre. Den kunnskapen kan brukes til å forbedre 

ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien, slik at man kan få ned antall underernærte eldre som 

har hjelp fra hjemmesykepleien. 

Metode 

Design 

Studien har et kvalitativt utforskende design, med analyse av semistrukturerte individuelle 

intervjuer av syv sykepleiere som arbeider i hjemmesykepleien.  

Utvalg 

Et strategisk utvalg av syv sykepleiere som jobber i hjemmesykepleien ble rekruttert. Enhets- 

og virksomhetsledere i de ulike sonene forespurte sine sykepleiere om å delta i studien. 

Inklusjonskriterium for å kunne delta var at sykepleierne hadde jobbet 1 år eller lengre i 

hjemmesykepleien, slik at informantene hadde opparbeidet seg noe erfaring med 

ernæringsarbeidet. Informasjonsbrev ble sendt på epost til de rekrutterte sykepleieren. Av åtte 
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inviterte sykepleiere samtykket syv stykker til å delta i studien. Alle sykepleierne var kvinner 

med erfaring som sykepleiere i hjemmesykepleien fra 2 til 19 år.  

Datainnsamling 

Data ble samlet i november og desember 2018. Under alle intervjuene ble det brukt en 

semistrukturert intervjuguide med åpne spørsmål som ble supplert med hjelpespørsmål.  

Tabell 1: Utdrag av intervjuguide 

Fem av intervjuene ble gjennomført uforstyrret på arbeidsstedet til informantene etter ønske 

fra informantene selv. To av intervjuene ble gjennomført på forhåndsbooket grupperom ved 

biblioteket fordi informantene hadde ikke egnet sted på arbeidsplass og ønsket at intervjuene 

ble gjennomført på et annet sted enn arbeidsplassen. Samtlige intervju ble tatt opp på 

båndopptaker og varte fra 20-40 minutter. Intervjuene ble transkribert ordrett fortløpende. 

Analyse 

Analysen i denne studien ble gjort trinnvis og er inspirert av Graneheim og Lundman sine 

retningslinjer for innholdsanalyse og etablering av meningskategorier (23). For å danne et 

helhetsinntrykk ble det transkriberte datamaterialet gjennomleste flere ganger. Parallelt med 

gjennomlesingen ble refleksjoner, ideer og observasjoner notert. Ved hver ny runde med 

gjennomlesing ble det lagt til nye observasjoner. Meningsinnholdet ble identifisert, 

kondensert til meningsenheter der meningsinnholdet ble beholdt, og etter som 

abstraksjonsnivået økte ble det dannet koder, som er en fellesbetegnelse for en gruppe 

meningsenheter. Vurdering av likheter og ulikheter i kodene ble gjort, som videre abstraheres 

til subkategorier til tema, se tabell 2 (23).  

Tabell 2: Utdrag fra analysen 

Etiske betraktninger 

Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (referansenummer 506285). 

Kommunalsjefene for helse og velferd i de to deltakende kommunene godkjente at studien 

kunne gjennomføres i deres kommuner. Informantene fikk muntlig og skriftlig informasjon 

om studien og dens formål. Informert samtykke ble underskrevet av samtlige informanter. Det 

ble vektlagt at det var frivillig å delta i studien, og at informantene kunne trekke seg fra 

studien før analysearbeidet startet, uten å begrunne dette valget. Intervjuene ble tatt opp på 

båndopptaker og data ble lagret etter gjeldende retningslinjer.  
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Funn 

Funnene er presentert i de fire kategoriene som ble identifisert gjennom analysen av 

datamaterialet: 

1. Kompetanse 

2. Tverrfaglig samarbeid 

3. Prioritering 

4. Etiske dilemmaer 

Kompetanse 

Samtlige informanter mener de selv har for lav kompetanse når det kommer til 

ernæringsarbeid. En informant forteller at hun ikke innehar nødvendig kompetanse om vanlig 

mat og hva pasienten bør spise av vanlig mat hvis man må øke inntaket av næring og 

næringsstoffer. Av denne grunn velges det ofte næringsdrikker når det iverksettes tiltak. Da er 

man sikrere på at pasienten får i seg de næringsstoffene de trenger. En annen informant sier at 

hun har lav kompetanse innen ernæring, og begrunner det med at det var nesten ikke noe 

undervisning om det på grunnutdanningen i sykepleie. 

Det er lite om ernæring. På skolen var det lite, og i praksis. Det blir ikke satt av tid til 

det (nr. 6). 

Slik mangelfull ernæringsundervising kan få konsekvenser for ernæringsarbeidet, i den form 

at eldre hjemmeboende blant annet kan utvikle underernæring fordi det er manglende 

ernæringskompetanse hos sykepleierne i hjemmesykepleien. Informantene forteller videre at 

pårørende tar kontakt med hjemmesykepleien da de er bekymret for sin eldre mor eller far er 

blitt så tynn. Det kan være ubehagelig forteller flere av informantene. Det er et ønske fra flere 

å øke ernæringskunnskapen, og informantene ytrer ønske om mer undervisning om ernæring i 

grunnutdanningen. De vil tilegne seg mer kunnskap om hvilke næringsinnhold de ulike 

matvarene har. Energiberiking eller hvordan man kan øke kcal innhold i maten de serverer for 

å få mer energitett mat, er eksempler informantene kommer med.  

Tverrfaglig arbeid 

Selv om sykepleierne ofte er alene hos pasientene i det daglige arbeidet, har de mange 

samarbeidspartnere. Informantene nevner fastlege, ulike team i kommunen, pårørende, 

kollegaer, dagsenter, sykehus, sykehjem og en av kommunene har ansatt en 
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ernæringsfysiolog. Fastlegene og ernæringsfysiolog blir trukket frem som de viktigste 

samarbeidspartnerne i ernæringsarbeidet. Samarbeidet med fastlegen handler som regel om to 

ting; 1) utelukke at det ikke er sykdom som forårsaker vektnedgangen, og 2) få resept på 

næringsdrikker. En informant forteller at når det oppstår problemer med ernæringsstatusen 

hos en pasient, kontakter de fastlegen, og da forteller informanten at det er veldig individuelt 

hvor villige fastlegene er til å ta tak i problemet. Informantene etterspør resept på 

næringsdrikk ofte og får ingen videre oppfølging av fastlegen. I kommunen som har ansatt 

ernæringsfysiolog forteller informantene at de fikk god hjelp når de tok kontakt, samt at 

kommunikasjonen mellom ernæringsfysiologen og hjemmetjenesten var god. 

Det finnes mulighet til å jobbe tverrfaglig ved å kontakte ernæringsfysiolog. Det er 

veldig spennende, og vi opplever at hun kommer ganske raskt (nr. 4) 

Informantene som jobber i kommunen uten ernæringsfysiolog, trakk frem at de ønsket at 

kommunene hadde en ernæringsfysiolog de kunne henvende seg til når det var 

ernæringsmessige utfordringer med pasientene. Der man har tilgang på fagperson med 

ernæringskompetanse trekkes dette frem som veldig positivt, fordi informantene har mulighet 

til å få råd og veiledning når det oppstår ernæringsmessige utfordringer. Det kan være at de 

må tenkte på måltidsrytme, bestille varmmat fra kommunen og registrere hva den eldre spiser 

i løpet av en gitt periode. Det var noen av informantene som ikke visste om at de hadde 

tilgang til kompetansen, og flere som ikke hadde benyttet seg av tilbudet, på tross av at de 

visste om det og mente selv de burde tatt kontakt med fagpersonen ved flere anledninger.  

Prioritering 

På spørsmålet om hva informantene opplever som utfordrende med ernæringsarbeidet i 

hjemmesykepleien, er tid og prioritering noe alle forteller om. Informanter er samstemte i at 

det ikke er nok tid til å følge opp ernæringsarbeidet i en hektisk arbeidshverdag. Flere forteller 

at lav bemanning på arbeidsplassen gjør at tiden ikke strekker til å få gjennomført 

ernæringsarbeidet på en tilfredsstillende måte. En informant forteller at de ikke har tid til 

ernæringskartlegging av alle pasienter, selv om hun vet at de skal det. De ser det som 

utfordrende å få tid til å gjøre kartlegging og følge opp pasientene i det forebyggende 

arbeidet. En annen informant forteller at det er vanskelig å sette av tid til ernæringsarbeid, det 

forsvinner litt i det store bildet, slik at man ikke setter i gang tiltak før pasienten er alvorlig 

underernært. Informantene forteller videre om prioritering av oppgavene de har hos pasienten. 

Ernæringsarbeid er ifølge dem noe som ofte ikke blir prioritert. En sykepleier forteller at det 
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er stort fokus på medisiner, morgenstell og kveldstell. Ernæringen er det lite fokusering på 

forteller hun videre.  

For oss som jobber i det daglige går det på interesse og kunnskapen til den enkelte 

sykepleier måtte ha i forhold til ernæring (nr. 2). 

Resultatene viser at når ernæring blir prioritert, er det basert på at sykepleierne har en 

personlig interesse for ernæring. 

Etiske dilemmaer 

Tid er noe som er gjennomgående i samtlige intervjuer, men tid i seg selv er ikke et etisk 

dilemma, da det er et mer praktisk problem for sykepleierne. Informantene forteller videre at 

de må prioritere ulike gjøremål hjemme hos pasienten mot tiden som er til rådighet innenfor 

rammen av vedtaket som styrer arbeidsoppgavene. Dette skaper ofte dilemmaer i forhold til 

hva som skal prioriteres, fordi informantene sier de har liten tid til ernæringsarbeid og dette 

går ut over pasientens matinntak. Noen forteller at når de tar tid til å sitte hos pasientene så er 

det flere som spiser. Samspising er noe som nevnes av flere informanter som strategi for å 

kunne øke matinntaket hos flere pasienter. Samtlige informanter forteller at de spør brukeren 

selv hva de har lyst til å spise, og et par informanter forteller at de tar litt ekstra smør og 

pålegg på brødskiven for å tilføre mer næring.  

Flere av informantene forteller om pårørende som tar kontakt for at de mener at mor eller far 

spiser for lite. Mens den eldre kanskje ikke ønsker økt inntak av næring. Det at pasienten må 

selv få bestemme, utrykker flere informanter som viktig, og de utrykte at de jobbet ut ifra 

pasienten sin ønsker: 

Når er nok tenker jeg. I forhold til hvor mye vi skal presse på i forhold til ernæring hos 

eldre (nr. 7). 

En informant peker på at det er viktig at ernæringsarbeidet er brukerstyrt, pasienten 

bestemmer over sitt eget liv. En annen sier at hvis pasienten ikke ønsker at hun skal ta kontakt 

med fastlegen for å melde sin bekymring om ernæringsstatusen, så må hun følge dette ønske. 

Flere informanter forteller om eldre som er «slitne» av livet og ønsker ikke innblanding når 

det gjelder ernæring. Å «overstyre» de eldre når det gjaldt matsituasjonen uttrykte derfor flere 

informanter som etisk utfordrende. 
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Diskusjon 

Informantene i denne studien forteller at ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien er 

utfordrende, og det er flere faktorer som kan bidra til dette. Analysen av alle intervjuene i 

denne studien peker på kompetanse, tverrfaglig samarbeid, prioritering og etiske dilemmaer 

som sentrale faktorer. Tid er en utfordring, og man må prioritere. Prioritering av morgenstell, 

kveldsstell og medisinering, som ofte vedtaksfestes, bidrar blant annet at sykepleierne 

nedprioriterer ernæringsarbeidet. Funnene i en annen studie gjort av Hofstad og Norvoll 

(2003), hvor de så på kvaliteten i sykepleietjenesten iblant annet hjemmesykepleien, 

samsvarer med funnene i denne studien. Hofstad og Norvoll (24) fant i sin studie at pasientens 

behov for grunnleggende stell som relativt godt ivaretatt, men det er et større problem å 

ivareta ernæringsmessige behov (24).  

I denne studien karakteriserer informantene egen kompetanse på ernæring som lav, og de har 

et ønske om å heve ernæringskompetansen sin. Dette samsvarer med funn i en studie utført 

blant 4512 leger og sykepleiere i Norge, Sverige og Danmark (8), hvor den selvrapporterte 

ernæringskunnskapen i studien viste seg å være utilstrekkelig. I studien svarte 25 % at det var 

vanskelig å identifisere pasientens behov for ernæring, 39 % manglet verktøy for å 

identifisere risikopasienter og 53 % syntes det var vanskelig å vurdere pasientens 

ernæringsbehov. Slik lav ernæringskunnskap viste seg å være den vanligste årsaken til at 

pasienter ikke får ivaretatt sitt grunnleggende ernæringsbehov (8). I følge Mowé et. al. (25) 

viser flere studier at helsepersonells kompetanse, tidsmessige og økonomiske ressurser, 

prioriteringer og holdninger til ernæring er avgjørende for ernæringsstatusen til pasientene. En 

rapport utført av Høgskolen i Østfold for Helsedirektoratet (2013) viser at hjemmesykepleien 

trenger mer kunnskap i ernæringsarbeidet. Fire av fem helsepersonell mener selv de trenger 

mer kunnskap om ernæring (26). Funnene i Mowé sine studier og rapporten fra Høgskolen i 

Østfold underbygger funnene i denne studien, at sykepleierne ser på ernæringsarbeidet som 

utfordrende der liten tid, prioritering og kompetanse er viktige faktorer. En spansk 

systematisk oversiktsstudie fra 2017 viser til at undervisning i ernæring for ansatte i 

hjemmesykepleien kan være med på å hindre at pasienter utvikler underernæring. Det var stor 

variasjon i hvordan undervisningene ble gjennomført i de ulike studiene som ble gjennomgått 

(27). Det er likevel interessante funn, da funnene i denne studien viser til at informantene selv 

mener de har for lav kompetanse om ernæring, og det er jo mulige sammenhenger til 

forekomst av underernærte pasienter som mottar hjemmesykepleie. 
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Videre peker informantene i denne studien på forbedret tverrfaglig samarbeid som en faktor 

for å bedre ernæringsarbeidet til pasienten. Der man ikke har ernæringsfysiolog ytres et ønske 

om å kunne samarbeide med den fagkompetansen, og samtlige informanter ser på fastlegen 

som viktig samarbeidsparter i ernæringsarbeidet. En dansk studie (28) fra 2016 viser at 

tverrfaglig samarbeid i ernæringsarbeid i hjemmesykepleien har positive innvirkninger for 

den eldre pasient, der bl.a. samtaler med klinisk ernæringsfysiolog var et tilbud der det var 

behov. Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring peker på at 

tilgang på spesialkompetanse innen klinisk ernæring i primærhelsetjenesten er nærmest 

fraværende (2). Pasientsikkerhetsprogrammet (10) har utviklet tiltakspakker for forebygging 

av underernæring. Tiltakspakken oppfordrer til at hjemmesykepleien blant annet skal ta 

kontakt med ernæringsfysiolog ved komplekse ernæringsutfordringer. Det er vanskelig når 

det ikke er en ernæringsfysiolog tilgjengelig i kommunen. En studie gjennomført på sykehjem 

viser til at samarbeid med sykehjemslegen er en viktig faktor i ernæringsarbeidet. Et godt 

samarbeid fremmer faglig forsvarlig ernæringsbehandling for pasienten (20). 

Brukermedvirkning og dilemmaer, og ikke minst forståelsen hva som er et etisk dilemma kan 

være en utfordring i ernæringsarbeidet til hjemmesykepleien. Funn i denne studien viste at 

informantene opplever at pårørende presser på for at mor og far må spise mer, mens den eldre 

selv ikke ønsker å øke næringsinntaket. En studie gjort om etiske dilemmaer i møte med 

underernærte mennesker med demens i sykehjem (29), viser flere av de samme eksemplene 

som informantene forteller om i denne studien. Blant annet viste studien at pårørende presset 

veldig på når det gjeler ernæring (29), samme erfaringen som flere informanter i denne 

studien fortalte om. Sykepleieren kan ikke presse eller tvinge noen til å spise (15), og for noen 

sykepleiere kan det å iverksette ernæringsmessige tiltak være mer personlig og inngripende 

enn for eksempel en kroppsvask.  

Studiens styrker og svakheter 

I behandlingen av datamaterialet er det brukt en kvalitativ innholdsanalyse. Styrken med 

denne analysemetoden er at validiteten av tolkning av datamaterialet kan vurderes av leserne. 

Kvalitativ innholdsanalyse er en systematisk behandling av informantens ytringer. En svakhet 

er at studien har få informanter. Det er på den annen side innhentet mye og relevant data fra 

representative informanter, sykepleiere som jobber med ernæring i hjemmesykepleien i dag.  
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Konklusjon 

Funnene i denne studien bekrefter at ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien er utfordrende, og 

dette kan knyttes spesielt til fire faktorer; 1) kompetanse, 2) tverrfaglig samarbeid, 3) 

prioritering og 4) etiske dilemmaer. Flere av funnene i studien underbygges av tidligere 

forskning, og det kan bety at implikasjon for praksis, er at det trengs en ny eller annen strategi 

når det gjelder ernæringsarbeid i hjemmesykepleien framover. En strategi kan være å fokusere 

mindre på struktur, og mer på innhold. Vi vet blant annet fra tidligere forskning at 

ernæringsundervisning av sykepleiere i hjemmesykepleien kan føre til at færre blir 

underernært. Fokuset bør nå være ernæringsundervisningens innhold og praksisnære 

utfordringer, for eksempel kompetanse på næringsinnhold slik at sykepleierne kan 

energiberike maten til pasienten på en naturlig og enkel måte.  
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Tabell 1: Utdrag av intervjuguide 

Utdrag av spørsmål fra semistrukturert intervjuguide. 

1. Kan du fortelle/beskrive hvordan du opplever ernæringsarbeidet i 

hjemmesykepleien? 

2. Hvem samarbeidet du med når det kommer til ernæringsarbeidet? 

3. Er det noe annet du mener er viktig å få sagt knyttet til ernæringsarbeidet som vi 

ikke har snakket om? 
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Tabell 2: Utdrag fra analysen 

Meningsenhet Kondensert meningsenhet Koder Subkategorier Tema 

«Alle pasienter skal jo egentlig kartlegges. Det er ikke 

så lett å få tid til det» Nr. 3. 

Krever tid å gjennomføre 

kartlegging av pasientene. 

Ernæringskartlegging oppleves 

som tidkrevende for 

hjemmesykepleien. 

Liten tid kan føre til at 

hjemmesykepleien nedprioriterer 

ernæringskartleggingen. 

Prioritering. 

«Det er lite om ernæring. På skolen var det lite, og i 

praksis. Det blir ikke satt av tid til det» Nr. 6. 

Lite undervisning om ernæring i 

grunnutdanningen og i praksis. 

Lav kompetanse om ernæring 

når man er ferdig med 

grunnutdanningen. 

Lav kompetanse på ernæring kan 

gå ut over kvaliteten i tjenesten 

til pasienten. 

Kompetanse. 

«Det hadde vært fint med en ernæringsfysiolog for å ha 

tilgang på den kompetansen» Nr. 1.  

Tilgang på spisskompetanse på 

ernæring i alle kommuner er ikke 

tilstede 

Ønske om ernæringsfysiologer 

i kommunene.  

Sikre god kvalitet i 

ernæringsarbeidet ved å ha 

ernæringsfysiolog i alle 

kommuner. 

Tverrfaglig 

samarbeid. 

«Det kan være at pasienten selv bare har spist en skive 

med syltetøy hver morgen i alle år. Og da skulle gå inn 

å legge til kalorier på en som kanskje ikke ønsker det, 

det er litt sånn etisk. Skulle blande seg inn i livet dere 

og rutiner når det kommer til mat. Det er personlig for 

mange» 

Det kan være utfordrende å gi 

ernæringsveiledning til eldre. 

Blandet seg inn i livet til noen når 

det kommer til mat.  

Utfordrende å jobbe med 

ernæring når noen ikke ønsker 

endring.  

Opplever etiske dilemmaer 

knyttet til ernæringsarbeid. 

Etiske dilemmaer. 
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2. Sammendrag (abstract) 

• Forfatter(ne) fremstiller kun et norsk sammendrag. Sammendraget skal oppsummere det 
aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktureres etter følgende overskrifter: 

• bakgrunn 

• hensikt 

• metode 

• resultat 

• konklusjon 

• Sammendraget skal være på maksimalt 300 ord inkludert mellomrom. Oppgi tre–fem 
nøkkelord som du enten kan velge fra listen som kommer opp i ScholarOne, eller som du 
kan legge til selv. Bruk helst norske MeSH-begreper. Disse finner du på nettsiden 
mesh.uia.no. Angi minst ett nøkkelord som viser hvilket forskningsdesign som er 
anvendt. 

• Sykepleien Forskning sørger for oversetting av hele artikkelen, inkludert sammendraget, 
til engelsk. 

Tekst 

Overskriftene (mellomtitlene) i den løpende teksten skal være korte og tydelige og 
markeres med fet skrift. 
Språket i artiklene bør ha en aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 

• Eksempel på aktiv setning: Vi undersøkte om tiltaket hadde en effekt. (Subjektet som 
utfører handlingen, er synlig – vi undersøkte …) 

• Eksempel på passiv setning: Det ble undersøkt om tiltaket hadde effekt. (Subjektet er 
ikke synlig – hvem undersøker …?) 

Bruken av fremmedord bør begrenses. Fremmedord skal forklares, og forkortelser skal 
forklares første gang de forekommer i teksten. 
Du finner gode tips til skriving i det hvite feltet nederst på Sykepleien Forsknings 
hjemmeside, kalt «Skrive for Sykepleien Forskning?». 
 
Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som er basert på empiriske studier, anbefaler vi følgende 
struktur: 
Introduksjon til emnet/tematikken og bakgrunn for studien, som inkluderer en 
litteraturgjennomgang som beskriver nyere og aktuell forskning innen det samme 

https://sykepleien.no/sammendraget
http://mesh.uia.no/
https://sykepleien.no/forskning
https://sykepleien.no/innledningskapitlet-og-hensikten-med-studiet


 

 
 

emnet/temaet, og som begrunner behovet for at studien artikkelen beskriver, ble 
gjennomført. Denne delen avsluttes for eksempel med: «Hensikten med studien er å …» 
Det styrker artikkelens kvalitet om en problemstilling leder frem til artikkelens hensikt 
og forskningsspørsmål. 
Metodedel. Her beskrives og begrunnes forskningsdesign og metoder: utvalg og 
utvelgelsesprosess, datainnsamlingsmetode, gjennomføring (inkludert i hvilken 
tidsperiode dataene ble samlet inn), bearbeiding og analyse av dataene, og godkjenning 
av REK eller Personvernombudet/NSD (oppgi referansenummer) og andre relevante 
instanser. 
Hva forfatter(ne) gjorde for å ivareta studiens reliabilitet og resultatenes validitet, bør 
det gjøres rede for. Tillatelser til bruk av eksisterende spørreskjemaer må være 
innhentet. 
Resultater. Her presenteres resultatene som besvarer studiens problemstilling og/eller 
forskningsspørsmål i en logisk rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i 
tabeller, skal ikke gjentas i teksten. Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som 
viser til tabellen/figuren. 
Ved bruk av kvalitative metoder bør forfatter(ne) ha illustrert analyseprosessen, det vil 
si hvordan du kom frem til resultatene, i en figur eller en tabell/matrise i metodedelen. 
Diskusjon. Studiens resultater diskuteres i relasjon til hensikt, problemstilling og/eller 
forskningsspørsmål og annen internasjonal relevant forskning. Diskusjonen skal 
inkludere en metodediskusjon, der studiens styrker og svakheter gjøres rede for og 
diskuteres. 
Konklusjon. Konklusjonen beskriver hva studiens bidrag er (til hva eller hvem), og skal 
fullt ut underbygges av studiens resultater. 
 
Figurer og tabeller 

Artikkelen kan maksimalt ha til sammen fem figurer og tabeller (for eksempel tre 
tabeller og to figurer eller omvendt). Disse lastes opp som en del av hoveddokumentet 
(på egne sider etter referansene). Figurer og tabeller skal være selvforklarende og så 
enkle å forstå som mulig. 
Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 
Figurene og tabellene skal ha en kort og informativ overskrift. Mer spesifikk informasjon 
skrives under figuren/tabellen. 
Figurer og tabeller bør tåle forminskning til ulike nettformater, som nettbrett og 
mobiltelefon. 
 
Referanser 

Referanser angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende 
nummer i parentes i teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. Antallet 
referanser bør ikke overstige tretti. For artikler som beskriver litteraturstudier, gjelder 
ikke begrensningen i antallet referanser. 
Alle referanser som finnes på internett, skal ha oppgitt korrekt nettadresse samt 
nedlastingsdato. 
Tilleggsinformasjon, som «tilgjengelig fra», «nedlastet», «red.» og «utg.», skrives på 
norsk, ikke engelsk. 
 
 

https://sykepleien.no/metodekapitlet
https://sykepleien.no/resultatkapitlet-i-kvantitative-studier
https://sykepleien.no/figurer-og-tabeller-i-vitenskapelige-artikler
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+Vancouver


 

 
 

Eksempler på korrekt føring av referanser: 
1.    Lindhardt T, Hallberg IR, Poulsen I. Nurses’ experience of collaboration with 
relatives of frail elderly patients in acute hospital wards: a qualitative study. Int J Nurs 
Stud. 2008 mai; 45(5):668–81. 
2.    Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 
practice. 9. utg. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2012. 
3.    Brenne AT, Estenstad B. Hjemmedød. I: Kaasa S, Loge H, red. Palliasjon: nordisk 
lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2016. s. 161–71. 
4.    Melbye L, Ådnanes M, Kasteng F. Sykepleiere i psykisk helsevern for voksne og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trondheim: Sintef; 2017. Sintef-rapport A28053.  
5.    Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og 
oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Oslo; 
2012. IS-1948. Tilgjengelig fra: 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-

retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf (nedlastet 08.11.2017). 
6.    Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven). Tilgjengelig 
fra: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html (nedlastet 30.03.2017). 
7.    NOU 2011: 11. Innovasjon i omsorg. Oslo: Departementenes servicesenter, 
Informasjonsforvaltning; 2011. 
8.    Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og 
omsorgsdepartementet; 2013. 
9.    Humerfelt K. Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan. 
(Doktoravhandling.) Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og 
helsevitenskap; 2012. 
 
Forslag til habile fagfeller 

Artikkelforfatter(ne) må foreslå minst to habile fagfeller. Fagfeller kan ikke ha 
profesjonelle eller personlige bånd til artikkelforfatter(ne) som kan skape tvil om 
habiliteten. 
 
Følgebrev til redaktør (cover letter) 

I følgebrevet må forfatterne oppgi 

• hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Skriv kort, og bruk maksimalt ti linjer 

• en beskrivelse av hvorfor denne artikkelen har interesse for Sykepleien Forsknings lesere 

• en redegjørelse for hvorvidt resultatene er presentert tidligere, for eksempel som poster 
eller abstrakt på en vitenskapelig konferanse 

Innsending av manuskript 

• Artikkelen og alle medfølgende dokumenter lastes opp i Sykepleien Forsknings 
manuskripthåndteringssystem ScholarOne, via følgende adresse: 
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning 

Vurderingsprosessen 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning


 

 
 

Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskripter som sendes til oss. 
I første omgang foretar redaktøren og en medredaktør en vurdering av om 
artikkelmanuskriptet refuseres, sendes tilbake til forfatter(ne) for revidering eller 
oversendes til fagfeller (referees/reviewers) for nærmere vurdering. 
Sykepleien Forskning bruker åpen fagfellevurdering, hvor navn på både forfatter og 
fagfelle er kjent for hverandre. Ved å logge deg på manuskripthåndteringssystemet 
ScholarOne kan du følge med på hvor manuskriptet ditt er i vurderingsprosessen. 
 
Innsending av revidert manuskript 

Etter fagfellevurderingen blir artikkelen sendt tilbake til forfatter(ne) med 
kommentarer fra både fagfeller og redaktør. 
Det må utarbeides et eget dokument som viser i detalj hvordan forfatter(ne) har 
bearbeidet manuskriptet etter kommentarene fra fagfeller og redaktør. Dette lastes opp 
sammen med det reviderte manuskriptet i ScholarOne som «Author’s response». 
Alle endringer i det reviderte manuskriptet skal markeres med rød skrift. 
Revidert manuskript og «Author’s response» lastes opp i 
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning. Følg lenken i svarbrevet fra 
redaktøren eller gå til «Author» i ScholarOne. 
 
Godkjenning av manuskript 

Forfatter(ne) får beskjed fra redaktøren når artikkelen er godkjent for publisering. 
Etter godkjenning sendes manuskriptet videre for teknisk og språklig bearbeiding 
(inkluderer også tittelen) og følges opp av manusredaktøren. 
Forfatter(ne) mottar språkvasket manuskript for gjennomgang og godkjenning. 

Ved stor pågang kan bearbeidingen ta noe tid. 
 
Oversetting til engelsk 

Alle forskningsartikler i Sykepleien Forskning blir oversatt til engelsk av en profesjonell 
oversetter. I tillegg til selve artikkelen oversettes også tabeller/figurer og sammendrag. 
Forfatter(ne) vil få tilsendt den engelske versjonen til gjennomlesning før publisering. 
 
Krav til medforfatterskap 

Sykepleien Forskning følger de nasjonale forskningsetiske komitéenes anbefalinger om å 
følge Vancouver-reglene for medforfatterskap. 
Alle forfatterne skal ha deltatt i arbeidet i et slikt omfang at hver av dem kan ta offentlig 
ansvar for gjeldende deler av innholdet i artikkelen. Alle av følgende kriterier skal være 
oppfylt: 

• Forfatter(ne) skal ha bidratt vesentlig til idé og utforming, eller datainnsamling, eller 
analyse og tolkning av data  

• Forfatter(ne) skal ha bidratt til utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon 
av artikkelens intellektuelle innhold  

• Alle forfatterne skal ha godkjent artikkelversjonen som skal publiseres 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html


 

 
 

• Det skal være enighet blant forfatterne om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for 
å sikre at spørsmål knyttet til presisjon eller integritet til noen del av arbeidet er 
hensiktsmessig undersøkt 

Vancouver-reglene med utdypninger finnes på følgende nettside: 
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-

of-authors-and-contributors.html 
Ved felles (kollektivt) forfatterskap må personene som har ansvar for og opphavsrett til 
innholdet, navngis. Kriteriene sier ikke noe om forfatterrekkefølgen. 
Personer som har bidratt til arbeidet, men som ikke fyller kravene til forfatterskap, kan 
takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har 
bidratt, bør presiseres. Slik takk forutsetter de aktuelle personenes samtykke. 
Sykepleien Forskning er i kontakt med forfatteren som er oppgitt som kontaktperson, og 
det er kontaktpersonens ansvar å videreformidle fagfellenes vurderinger og 
redaksjonens beslutninger til eventuelle medforfattere. 
 
Interessekonflikter 

Hvis noen av forfatterne har interessekonflikter, må dette oppgis under punktet 
«Kartlegging av mulige interessekonflikter» når manuskriptet sendes inn. Det er ikke 
nødvendig å sende inn selve dokumentet «Erklæring om interessekonflikter».   
 
Sist oppdatert 09/2019 

  

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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Vedlegg 2 – Forespørsel om deltakelse til studien 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Vedlegg 3 – Skriftlig informert samtykke 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Vedlegg 4 – Intervjuguide 

 

Intervju guide 

INTRODUKSJON 

Starter med at vi går igjennom samtykkeerklæringen. 

• Bakgrunn og formål 

• Hvem er ansvarlig for prosjektet 

• Hvorfor har du fått spørsmål om å delta 

• Hva innebærer deltakelse i studien 

• Hva skjer med informasjonen om deg 

• Dine rettigheter 

• Frivillig deltakelse 

• Signering ved samtykke for deltakelse i studien 

INTERVJUET 

1. Kan du fortelle/beskrive hvordan du opplever ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien? 

- Hvordan jobber dere med å vurdere ernæringsstatus? 

- Har dere nødvendige hjelpemidler? 

- Har du nødvendig kompetanse på ernæring? 

2. Hvem samarbeider du med når det kommer til ernæringsarbeidet? 

- Pårørende? 

- Fastlege? 

- KEF/ernæringsfysiolog? 

- Kollegaer? 

- Andre? 

- Hvordan fungerer dette samarbeidet? Hva er greit, og hva er utfordrende i 

samarbeidet? 

3. Er det noe annet du mener er viktig å få sagt knyttet til ernæringsarbeidet som vi ikke 

har snakket om? 

4. Er det noen andre spørsmål du synes jeg burde stilt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vedlegg 5 – NSD godkjenning 
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MASTEROPPGAVENS DEL 2: 

REFLEKSJONSOPPGAVE 

 

Forbedring av ernæringspraksis i hjemmesykepleien, ved å 

sette fokus på 1) kompetanse 2) tverrfaglig samarbeid 3) 

prioritering og 4) etiske dilemmaer. 
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1 Innledning 

 Bakgrunn for valg av tema 

Masteroppgaven er knyttet til min interesse for ernæringsarbeid. Hjemmesykepleien er et 

område jeg har god kjennskap til, etter å ha jobbet der i over 20 år. Polit og Beck (Polit & 

Beck, 2017) anbefaler at temaområde som velges til en studie, bør være et temaområde som 

forskeren har erfaring med.  

Tema for refleksjonsoppgaven er; «Forbedring av ernæringspraksis i hjemmesykepleien, ved 

å sette fokus på 1) kompetanse 2) tverrfaglig samarbeid 3) prioritering og 4) etiske 

dilemmaer». Dette er en utdypende diskusjon og refleksjon om funn presentert i Grunnreis 

(2019, manuskript for publisering).  

Det har gjennom årene vært økt fokus på ernæring fra nasjonalt hold. Det er blant annet 

utarbeidet egne nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 

(Helsedirektoratet, 2009), det er utgitt en egen handlingsplan for bedre kosthold 

(Departementene, 2017) og det er bøker tilgjengelig for veiledning i ernæringsarbeidet i 

helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet, 2012). God ernæringspraksis innebærer 

kartlegging, vurdering og dokumentasjon av en pasients ernæringsstatus, vurdering av 

matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede ernæringstiltak samt oppfølging og 

evaluering (Helsedirektoratet, 2017). Forebygging og behandling av underernæring er også et 

av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet, 2019a).  

Mange studier er gjennomført om temaet ernæring, flere av studiene er knyttet til 

ernæringsstatus hos pasienter som mottar hjelpe fra hjemmesykepleien (Devik & Olsen, 2018; 

Kvamme, Olsen, Florholmen & Jacobsen, 2011; Rognstad, Brekke, Holm, Linberg & Lühr, 

2013; Stratton, Green & Elia, 2003; Suominen, Sandelin, Soini & Pitkala, 2009; Sørbye et al., 

2008). Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 

(Helsedirektoratet, 2009) beskriver at god ernæringspraksis er å vurdere ernæringsmessig 

risiko, ha en målrettet ernæringsplan til pasienter i risikogrupper og iverksette intervensjon. 

Eldre over 65 år er en risikogruppe ifølge nasjonale retningslinjer (Helsedirektoratet, 2009). 

Det som hemmer sykepleiere i å utøve god ernæringspraksis, er mangel på tid, mangel på 

kompetanse, manglende tverrfaglig målsetting og lite engasjement fra ledere (Green & James, 

2013).  I «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» (Helse- og omsorgsdepartementet, 
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2017), er et av fokusområdene «mat og ernæring til eldre». Ernæring blant eldre er med andre 

ord satt på dagsorden i Norge.  

Til tross for det omfattende arbeidet som allerede er lagt ned i ernæringsfeltet viser resultatene 

i studier, at underernæring hos eldre som mottar hjemmesykepleie fortsatt er høye. En studie 

viser til at 16-40 % er underernærte, og 20-59 % er i ernæringsmessig risiko (Devik & Olsen, 

2018). En prevalens studie som omfattet over 340 hjemmeboende eldre som mottok 

hjemmesykepleie viste imidlertid at hele 46 % var underernærte, eller i fare for å utvikle 

underernæring (Sørbye, 2003). På bakgrunn av overnevnte ønsket jeg å gjennomføre en studie 

for å undersøke hvordan sykepleierne i hjemmesykepleien erfarer ernæringsarbeidet. På den 

måten kan vi øke kunnskap som kan være med på å forbedre ernæringsarbeidet til pasientene i 

hjemmesykepleien. I intervjuene av informantene i min artikkel (Grunnreis, 2019) var det fire 

faktorer som ble identifisert: kompetanse, tverrfaglig samarbeid, prioritering og etiske 

dilemmaer. Faktorene kan peke på forebringspotensiale for å få til en god ernæringspraksis i 

hjemmesykepleien. I refleksjonsoppgaven ser jeg på de fire faktorenes implikasjoner for 

praksis. 

 Hensikt og refleksjonsspørsmål 

Hensikten med refleksjonsoppgaven er å reflektere over, utdype og diskutere hvordan man 

kan bedre ernæringspraksis i hjemmesykepleien, på bakgrunn av funn i artikkelen (Grunnreis, 

2019). Funnene viste at sykepleierne i realiteten nedprioriterte ernæringsarbeidet, de ønsket å 

øke sin kompetanse innen ernæring, de pekte på behov for å bedre tverrfaglig 

ernæringssamarbeid, og informantene opplevde flere dilemmaer i møte med pasienten ved 

ernæringsutfordringer. På bakgrunn av funnene og hensikten med refleksjonsoppgaven, har 

jeg to refleksjonsspørsmål for å drøfte funnenes implikasjoner for praksis: 

1. Hvordan få til kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid i ernæringsarbeidet i 

hjemmesykepleien? 

2. Hvordan forberede seg på å møte etiske dilemmaer og få til prioritering av 

ernæringsarbeidet? 

 Valg av litteratur 

I forkant av refleksjonsoppgaven har det blitt søkt etter litteratur i databasene PubMEd, 

CINAHL, Oria (UiO) og SveMed+. Søkeord er: malnutrition, home care nursing, homecare, 
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home dwelling, nutritional status, nutrition assessment og nutritional focus, nutritional 

knowledge, nutritional attitude, collaboration, priority, ethical issues og ethical dilemmas Alle 

søkeord har også blitt søkt med norske ord. Referanselister fra relevante studier er i stor grad  

benyttet, samt artikkelen sin referanseliste er gjennomgått. Søkeordene ble brukt alene og 

kombinert med OR og AND (se tabell 1 for søkestrategi – PICO-skjema). 
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Tabell 1: Oversikt over søkestaregi – PICO-skjema 

Population  Concept  Context  

Elderly over 65 years old 

malnutrition  

nutritional status,  

nutrition assessment  

nutritional focus 
home care nursing 

homecare,  

home dwelling 

nutritional knowledge  

nutritional attitude 

Priority 

ethical issues  

ethical dilemmas, 

collaboration 

 

 Oppbygning av refleksjonsoppgaven 

I de neste kapitlene skal jeg fokusere på å besvare refleksjonsspørsmålene som er beskrevet i 

1.2 «Hensikt og refleksjonsspørsmål». Kapittel 2 vil reflektere rundt kompetanse, kapittel 3 

tverrfaglig samarbeid, kapittel 4 prioritering og kapittel 5 vil reflektere rundt etisk dilemma i 

ernæringsarbeidet. Kapittel 6 vil se på sammenheng mellom alle fire faktorer for 

kvalitetsutvikling av et mer tilstrekkelig ernæirngsarbeid. Konklusjon med implikasjon for 

praksis vil bli beskrevet i kapittel 7. 

 Begrepsavklaring 

Ernæringsmessig risiko: risiko for ernæringsrettet komplikasjoner som følge av sykdom 

og/eller behandling (Helsedirektoratet, 2009). 

God ernæringspraksis/tilstrekkelig ernæringspraksis: defineres her som ernæringspraksis 

etter anbefalingene beskrevet i Nasjonale retningslinjer for forebygging av underernæring 

(Helsedirektoratet, 2009) og/eller tiltakspakken i innsatsområde som omhandler forebygging 

av underernæring i pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet, 2019a). 
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Underernæring: en ernæringssituasjon der mangel på protein, energi og/eller andre 

næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på kroppssammensetning og 

kroppsfunksjon samt klinisk resultat (Helsedirektoratet, 2009). 

Ernæringsvurdering eller -screening: metode som benyttes på alle pasienter for 

å kunne vurdere ernæringsstatus som sier om hvorvidt en person er i ernæringsmessig 

risiko (Helsedirektoratet, 2009). 
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2 Kompetanse 

Sykepleiere har et helhetlig ansvar for pasientene (NSF, 2016). Forskrift om kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenesten peker i retning av at tjenesteyting bidrar til å sikre at personer som 

mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommune- og sosialtjenesteloven får dekket sine 

grunnleggende behov. Dette inkluderer blant annet fysiologiske behov knyttet til næring, som 

det å sørge for å gi tilstrekkelig næring, variert kosthold, samt rimelig valgfrihet når det 

gjelder mat (Helsedirektoratet, 2009). For å ivareta det grunnleggende behovet for næring, må 

sykepleierne og andre som jobber i hjemmesykepleien ha grunnleggende 

ernæringskompetanse. Sykepleieren må videre vite om hvem de skal henvende seg til for 

ytterligere faglig veiledning, hvis de står overfor ernæringsutfordringer de selv ikke klarer å 

ivareta hos pasienten. 

Informantene i studien forteller at de har lav kompetanse om ernæring, slik at de ikke klarer å 

ivareta en god ernæringspraksis i hjemmesykepleien (Grunnreis, 2019). Det var kun en 

informant som sa hun følte at hun selv hadde god kunnskap om ernæring, og dette hang 

sammen med den personlig interesse for temaet ernæring, slik at det var naturlig for henne å 

ha fokus på det i jobben. Samtidig påpekte hun at det var mangel på kompetanse om ernæring 

generelt i hjemmesykepleien hvor hun jobbet, men at dersom kompetansen kunne heves hos 

hennes kollegaer kunne det bedret ernæringspraksis. Hun henviste til at det var generelt lav 

kompetanse både hos fastleger, sykepleier, helsefagarbeidere og assistenter. Flere studier 

viser til at ernæringskompetansen hos sykepleiere er lav og at god ernæringspraksis henger 

sammen med god ernæringsmessig kunnskap (Helsedirektoratet, 2009; Juul & Frich, 2013; 

Mowe et al., 2008; Rognstad et al., 2013).  

Informantene fortalte at det ble brukt en god del næringsdrikker, og de etterspurte gjerne 

resept fra legen til de brukerne som hadde vektnedgang eller var underernærte. Informantene 

uttrykte at det var en trygghet å få resept på næringsdrikker fra legen (Grunnreis, 2019). 

Tryggheten ligger i at de kan se på flasken hvilket næringsinnhold de ulike næringsdrikkene 

har. Kompetansen informantene utrykker at derfor de ønsker å tilegne seg er på 

næringsinnhold nivå, og hvor mange kcal maten inneholder. Hvilken mat inneholder hva av 

fett, proteiner, karbohydrater og hvor mye energi trenger hver enkelt som har som mål å gå 

opp i vekt eller forhindre ytterlige vektnedgang. En viktig implikasjon for praksis er at 

undervisningens innhold må tilpasses sykepleiernes behov for opplæring og legges opp slik at 

man har anledning å delta i en ellers hektisk hverdag med mye tidspress. Når det er mangel på 
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kompetanse på næringsinnhold og hvordan sykepleierne enkelt kan energi berike et måltid til 

en pasient på en naturlig måte, så må undervisningens innhold handle om disse temaene.  

Lav ernæringskompetanse og ønske om å tilegne seg ernæringskunnskap er tidligere 

beskrevet i litteraturen og flere studier (Jul Håkonsen, Bjerrrum, Bygholm, Kjelgaard & 

Pedersen, 2018; Mowe et al., 2006; Mowe et al., 2008). Helse- og sosialpersonell rapporterer 

om behov for mer kunnskap om ernæring i grunnutdanningen (Departementene, 2017). Ved å 

undervise mer om ernæring i grunnutdanningen, samt lære mer god ernæringspraksis, kan det 

være med på å bidra at eldre i hjemmesykepleien ikke utvikler ernæringsmessige utfordringer, 

som for eksempel underernæring (Fernandez-Barres et al., 2017).  

Ernæringslære i grunnutdanningen til sykepleiere bør styrkes, slik informanten i studien 

påpekte (Grunnreis, 2019). Evju og Lindgren (Evju & Lindgren, 2017) hevder derimot at det 

fokuseres på ernæring igjennom alle tre årene i grunnutdanningen. Hvorfor 

ernæringsoppfølgingen svikter er fordi det glemmes i kommunene hevder de videre. Det er 

blant annet på bakgrunn av ressursmangel, manglende rutiner og oppmerksomhet på ernæring 

i en travel hverdag (Evju & Lindgren, 2017). En forklaring på at informantene etterspør en 

bedre ernæringsundervisning i grunnutdanningen, mens Evju og Lindgren hevder at det 

fokuseres godt på ernæring i grunnutdanningen, kan bety at det er forskjeller i 

ernæringsundervisningen ved de ulike skolene. Det kan også ha en betydning at noen av 

informantene var ferdig utdannet før det ble fokusert mer på ernæring i grunnutdanningen. 

En studie for å se om teknologiske hjelpemidder, for eksempel en app (APPETITT; 

APPlikasjon for Eldre, TIltak mot vekTTap) kan gi ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre 

(Farsjo, Kluge & Moen, 2018; Farsjø & Moen, 2016) er interessant å se nærmere på når det 

gjelder å heve ernæringskompetansen hos sykepleiere i hjemmesykepleien. Studiens 

konklusjon viste at prototypen APPETITT ble oppfattet som et brukervennlig verktøy av eldre 

mennesker. Informantene i studien fant det enkelt å bruke den, og det viste seg at appen var 

enkel i bruk selv for eldre med lite IT-erfaring. APPETITT viste seg videre å ha potensial til å 

inspirere til variasjon i kostholdet og bidra til økt bevissthet om måltidsvaner. Appen kan 

være et virkemiddel i forebyggende ernæringsarbeid (Farsjø & Moen, 2016). Ved å ta i bruk 

appen kan både hjemmesykepleien og den eldre lære mer om ernæring, måltidsrytme og 

energi (kcal), protein og væske i hva de registrerer at de spiser i løpet av et døgn. Man kan 

sammen sette fokus på ernæring og jobbe kontinuerlig med appen, slik at man holder fokuset 

oppe. Det kan videre bidra til at eldre ikke utvikler undernæring.  
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Tiden som er til rådighet til hver pasient i hjemmesykepleien er en kjent utfordring. Det vil 

være en økende utfordring de neste tiårene, ved at det er forventet at den eldste 

befolkningsdelen i Norge vil øke (Helse og omsorgsdepartementet, 2013). 

Helsemyndighetene i Norge oppfordrer kommunene blant annet på bakgrunn av det å ha 

fokus på kompetanseutvikling med ny teknologi for å møte kommune-helsetjenestens 

utfordringer med en økende eldre befolking (Helse og omsorgsdepartementet, 2013). Ved å ta 

i bruk appen kan det bidra til å opprettholde en god ernæringsstatus for å forebygge 

underernæring, samt den kan bidra til å heve ernæringskompetansen hos ansatte i 

hjemmesykepleien. Ernæringsveiledning av eldre i hjemmesykepleien og økt 

ernæringskompetanse til sykepleiere har vist seg å ha en positiv effekt på ernæringsstatusen til 

eldre (Fernandez-Barres et al., 2017). Ved å ta i bruk APPEITT viste det videre at 

helsepersonellet fikk informasjon om pasientens ernæringssituasjon som de ikke ville fått hvis 

de ikke hadde tatt appen i bruk (Farsjo et al., 2018). 

En masteroppgave (Trangsrud, 2012) som hadde som mål om å evaluere om økt fokus på 

underernæring gjennom undervisning og veiledning, førte til økt kunnskap, forståelse og økt 

fokus på underernæring blant helsepersonell i sykehjem. Resultatene viste blant annet at 

undervisning i seg selv ikke var tilstrekkelig til å holde ernæringsfokuset oppe, men at 

undervisningen må gjentas regelmessig. Ved å ha en app som APPETITT vil man i det 

daglige kunne holde et ernæringsfokus oppe, både hos den eldre og hos ansatte i 

hjemmesykepleien. Implikasjon for praksis kan blant annet være at hjemmesykepleien i større 

grad enn i dag, tar i bruk de teknologiske hjelpemidler som er på markedet.  

Sykepleierne har et ansvar for å holde seg faglig oppdatert på ny forskning, utvikling og 

dokumentert praksis, også om ernæring (NSF, 2016). Det er bekymringsverdig at 

informantene i min studie påpekte at de har for lite kompetanse innen ernæring, men ikke 

kom med noen forslag eller løsninger på hvordan de selv kunne tilegne seg mer 

ernæringskompetansen. En måte å tilegne seg ernæringskompetanse kan være å ta en 

videreutdanning innen ernæring og helse. Målsettingen med denne videreutdanningen er å 

bidra til å sikre god kvalitet på ernæringsarbeidet og gi studentene handlingskompetanse for å 

følge opp folkehelsearbeid og ernæringsrelaterte utfordringer i helse- og omsorgssektoren 

(kommune- og spesialisthelsetjenesten). Videre tilbyr fagskolen og andre aktører innen 

undervisning, kurs og utdanninger innen ernæring til helsefagarbeidere.  
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Det er manglende mobilisering av ernæringskompetanse som allerede er i en 

hjemmesykepleie sone. Den ene sonen har en hjelpepleier som har tatt videreutdanning i 

ernæring. Informantene i studien (Grunnreis, 2019) som jobbet sammen med hjelpepleieren 

som hadde ernæringskompetanse, hadde ikke svar på hvorfor de ikke brukte denne 

kompetansen når de hadde den tilgjengelig. Det kan tenkes at fokuset ikke er på ernæring, og 

det fører til at man ikke bruker de tilgjengelige ressursene. Hjemmesykepleien kunne 

nyttiggjort seg ernæringskompetansen hos den ansatte ved at hun kan gjennomføre 

regelmessige interne kurs, og opplæring av de andre ansatte. 

Implikasjon for praksis kan blant annet være å motivere ansatte i hjemmesykepleien til å ta 

videreutdanning i ernæring. Videre må man legge til rette slik at denne kompetansen blir 

aktivt benyttet i praksis. Det kan man gjøre ved at personer som har ernæringskompetanse har 

regelmessig intern undervisning om ernæring på arbeidssted. På den måten bidrar det til at 

ernæringsfokuset opprettholdes. En annen implikasjon er å ta i bruk teknologiske hjelpemidler 

som APETITT. Flere soner i hjemmesykepleien har tatt i bruk nettbrett eller smarttelefoner. 

Det betyr at en ernæringsapp vil være lett tilgjengelig for de fleste som jobber i 

hjemmesykepleien.   
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3 Tverrfaglig samarbeid 

Ernæringsbehandling omfatter utredning, diagnostisering og behandling, og involverer derfor 

en rekke yrkesgrupper og fagpersoner. Som regel vil det derfor være behov for tverrfaglig 

samarbeid. Nasjonale faglige råd for ernæring, kosthold og måltider i helse- og 

omsorgstjenesten, anbefaler tverrfaglig ernæringsteam i kommunene. Dette ernæringsteamet 

kan drøfte behandling og oppfølging av ernæringssituasjonen til pasienten. Hvem som skal 

være i et ernæringsteam /tverrfaglig team må tilpasses pasientens/brukergruppens behov 

(Helsedirektoratet, 2017). I kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet» (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2017), identifiseres tverrfaglig samarbeid som en forutsetning for god 

ernæringspraksis i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det kreves både systematisk 

og tverrfaglig tilnærming når en skal forebygge, kartlegge årsaker og planlegge tiltak for å 

løse den enkeltes ernæringsproblem i hjemmesykepleien (Helsedirektoratet, 2012).  

Implikasjon for praksis er å ha en tettere tilnærming til tverrfaglig ernæringspraksis enn det 

som er tilfelle i dag mellom sykepleier og fastlege, samtidig som kommunene bør ansette 

klinisk ernæringsfysiologer. For få til et tettere tverrfaglig ernæringssamarbeid bør man ha 

faste møter med god struktur. Her kan man drøfte behandling og tiltak, hvor flere 

yrkesgrupper kommer med sine perspektiver til behandlingen og tiltakene. Det kan være 

utfordrende å få til et ernæringsteam med fastlegene, da hjemmesykepleien kan ha flere titalls 

fastleger å forholde seg til. Det må videre se på hvordan denne utfordringen kan møtes på best 

mulig måte. En innfallsvinkel kan være å implementere ernæringsteam inn i 

primærhelseteam. Det er sterkt anbefalt å ha med klinisk ernæringsfysiologer i 

primærhelseteamene. Bakgrunn for anbefalingen er nettopp at klinisk ernæringsfysiologer kan 

være med på å bidra til å forebygge underernæring og andre ernæringsrelaterte sykdommer og 

plager (Helse og omsorgsdepartementet, 2014-2015). Primærteam er nå i pilot i flere 

kommuner, og skal være i pilot frem til 2023. Pilotene er uten klinisk ernæringsfysiolog, da 

pilotene avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i 

fastlegepraksiser (Helsedirektoratet, 2019b). 

Et bedre tverrfaglig samarbeid kan allerede starte ved å innføre tverrfaglig praksis. En studie 

gjort på tverrfaglig praksis for sykepleierstudenter og ergoterapeuter viste seg å ha en positiv 

effekt for studenter og pasienter (Kalvenes, Storlid, Hjelle, Tuven & Taule, 2016). Felles 

praksisstudier gjorde at studentene fikk innsikt i hverandres kompetanse, utvikling av positive 

handlinger til tverrfaglig samarbeid og styrking av egen fagidentitet. Studentene uttrykte at 
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tverrfaglig praksis ga dem innsikt i betydningen av felles målrettet og likeverdig samarbeid 

mellom profesjonene. Slik fikk pasientene et bedre grunnlag for å nå sine mål (Kalvenes et 

al., 2016). Ved å implementere tverrfaglig praksis allerede i grunnutdanningen, kan det tenkes 

at det kan bidra til å fremme tverrfaglig samarbeid når man kommer ut i arbeidslivet. Der det 

lar seg gjennomføre kan det være en styrke at sykepleierstudenter og studenter som tar 

utdanning rettet mot ernæringsfeltet har tverrfagligpraksis. Det er en modell man kan overføre 

til ernæringsfeltet. En strategi for å øke fokus og kompetanse på ernæring, kan være at 

sykepleierstudenter i løpet av praksisperioden sin har praksis hos klinisk ernæringsfysiolog på 

sykehuset og i primærhelsetjenesten der man har ansatt klinisk ernæringsfysiologer. 

Sykepleiere ansatt i hjemmesykepleien har et ansvar for å vurdere alle pasienter for 

ernæringsmessig risiko når det blir fattet et vedtak og deretter månedlig, eller etter annet 

faglig begrunnet individuelt opplegg. Nøkkelen til tverrfaglig samarbeid ligger dermed hos 

sykepleierne. Sykepleierne har ansvar for å søke bistand fra andre faggrupper når det er 

nødvendig med de faglige vurderingene de tar (Helsedirektoratet, 2012). Legen har det 

medisinske ansvaret for pasienten. En studie gjennomført på sykehjem viste at samarbeidet 

mellom sykepleiere og sykehjemslegen spiller en viktig rolle i ernæringsarbeidet til 

pasientene (B. M. Kuven & Giske, 2017). Et godt samarbeid viste seg å fremme faglig 

forsvarlig ernæringsbehandling. Både pasientene og pårørende trygges når sykehjemslegen tar 

opp ernæring ved innkomst, informerer om forventet utvikling underveis og kjenner til 

pasientens ønske og behov. Sykepleiere har også et behov for en sykehjemslege som kjenner 

til pasientens individuelle ønsker og behov i ernæringsarbeidet, og som etterspør 

ernæringsarbeidet i avdelingen (B. M. Kuven & Giske, 2017). Implikasjon for praksis vil 

være at hjemmesykepleien og fastlegen får til samarbeidet, slik som det er på sykehjem.  

Informantene i min studie kommer fra to ulike kommuner på Østlandet, hvor en kommune har 

ansatt ernæringsrådigiver og den andre kommune har ikke denne kompetansen. 

Samarbeidspartnere som de fleste informantene nevnte at de hadde i ernæringsarbeidet i dag, 

eller ønsket å samarbeid med var ernæringsfysiolog, fastlege og pårørende. Informantene 

nevnte spesielt at de savnet tettere og bedre samarbeid med fastlege, og at de ønsket å ha 

spesialkompetansen fra en ernæringsfysiolog der det ikke var etablert i dag. Kommunene bør 

etter anbefalinger opprette tverrfaglig ernæringstema da det kreves for få til en god 

ernæringspraksis (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017; Helsedirektoratet, 2012, 2017).  I 

et tverrfaglig team blir den samlede faglige kompetansen større enn summen av kompetansen 
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til hver enkelt yrkesgruppe. Det kan bidra til å øke fokuset og kvaliteten i ernæringsarbeidet 

til pasienter som mottar hjemmesykepleie. Implikasjon for praksis ved å ha tverrfaglig 

praksis, er at man utdanner helsepersonell som allerede i utdanningen er vant til å jobbe og 

tenke tverrfaglig. På den måten vil man kanskje oppnå at sykepleieren iverksetter tiltak 

tidligere og / eller mobiliserer tverrfaglig team for samarbeid på et tidligere tidspunkt når man 

oppdager at en pasient står i fare for å bli underernært. Det kan øke kvaliteten i 

ernæringsarbeidet til pasienten ved at man kan forebygge underernæring på et tidligere 

tidspunkt. En annen implikasjon for praksis er at ernæringsteam blir implementert inn som en 

del av primærhelseteam.   
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4 Prioritering 

Når man nedprioriterer et eller flere måltider med hensyn til tid og ressurser kan det medføre 

at pasienter og brukere ikke får nødvendig hjelp til å spise (Departementene, 2017). Det kan 

igjen føre til at pasienten er i risiko for å utvikle underernæring med økt risiko for 

komplikasjoner, redusert motstand mot infeksjoner, forverret fysisk og mental funksjon, 

redusert livskvalitet, forsinket rekonvalesens og økt mortalitet (Helsedirektoratet, 2009). En 

av informantene i studien (Grunnreis, 2019) pekte på at hun erfarte at der sykepleierne hadde 

en personlig interesse for ernæring, ble ernæringsarbeidet prioritert. Informantene fortalte 

videre at oppdragene de skal utføre hjemme hos pasienten er vedtaksstyrte. Det kan tenkes at 

man bør vurdere å endre praksis slik at ernæringsarbeidet blir en del av et vedtak hos alle som 

mottar bistand fra hjemmesykepleien.  

Det kan tenkes at når hjemmesykepleien i utgangspunktet er presset på tid og skal utføre et 

oppdrag så gjør både dårlig tid og vedtaket at sykepleieren ikke har muligheter til å gjøre sine 

egne faglige vurderinger. Det kan gå ut over kvaliteten på det arbeidet hjemmesykepleien 

utfører. Videre kan det være en forklaring på at ernæringsarbeidet blir nedprioritert, og at man 

ikke får jobbet forebyggende. Doktorgradsavhandlingen til Tønnessen (Tønnessen, 2011) 

vister til at lav bemanning og stor arbeidsmengde gjør at sykepleierne må prioritere hardt 

mellom pasienter og oppgaver. Det fører igjen til at kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet 

reduseres (Tønnessen, 2011). Et poeng i studien er at det ikke er samsvar mellom de 

oppgavene hjemmesykepleien pålegges og de ressursene som stilles til rådighet, slik at 

tjenesten blir uforutsigbar og utilstrekkelig. Sykepleierne har ikke myndighet eller makt til å 

øke bemanning eller endre organiseringen. Tønnesen mener det er et administrativt og politisk 

ansvar for å sørge for at det blir samsvar mellom de oppgaver som hjemmesykepleien 

pålegges og de ressursene de har til å innfri dem. Hvis hjemmesykepleien skal kunne yte 

tjenester i tråd med politiske målsetninger må ressurser følge med slik at bemanningen økes 

og faglig akseptable minstestandarder for hjemmesykepleien innføres (Tønnessen, 2011). 

Funnene i studien (Grunnreis, 2019) viste at man ikke gjennomfører ernæringsscreening i 

hjemmesykepleien, slik som Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av 

underernæring anbefaler (Helsedirektoratet, 2009). Der står det at personer som har 

hjemmesykepleie skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter 

månedlig, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg. Det er anbefalt bruk av 

MUST screeningsverktøy i hjemmesykepleien, som kan vise til om man må sette i gang 

ernæringsmessige tiltak eller ikke. Det er ut ifra hvilket poeng score pasienten får på 
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screeningsverktøyet. Screeningsverktøyene er tilpasset hjemmesykepleien, slik at det tar kort 

tid å gjennomføre screeningen, og den kan foregå hjemme hos pasienten. For å regne ut BMI 

trenger man å vite pasientens vekt og høyde (Helsedirektoratet, 2009). På bakgrunn av 

Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, har 

pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet en tiltakspakke til hjemmesykepleien 

(Helsedirektoratet, 2019a). Formålet med tiltakspakken er å forebygge og behandle 

underernæring som følge av sykdom og/eller behandling. Tiltakene består av: 1) Gjør en 

risikovurdering 2) Gjennomfør individuell kartlegging 3) Gi tilstrekkelig ernæring 4) 

Viderefør informasjon. Tiltak 1 som omhandler risikovurdering, viser til at god 

ernæringspraksis starter med en risikovurdering av pasienten (Helsedirektoratet, 2019a). 

Informantene i studien (Grunnreis, 2019) fortalte at det ble målt vekt hos noen personer de så 

hadde vektnedgang og/eller spiste lite. Men at det ikke alltid førte til tiltak. Vektnedgangen 

ble registret, uten at det førte til tiltak som skulle forhindre ytterligere vekttap. Årsaken til 

mangel på iverksetting av tiltak, på tross at man registrerer vekttap kan være at det ikke er tid 

til å prioritere ernæringsarbeidet. En studie om samspising, har vist seg å ha god effekt hos 

pasienter i hjemmesykepleien (Sykepleien, 2016). Samspising førte til at pasienten fikk et økt 

næringsinntak og forbedret ernæringsstatus. Ser man ut ifra en screening eller ved veiing at en 

pasient har mistet vekt, kan det være at samspising kan hjelpe i ernæringsarbeidet. Det kan 

være et velfungerende tiltak i ernæringsarbeidet til hjemmesykepleien.  

Informantene i studien (Grunnreis, 2019) fortalte at ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien 

blir nedprioritert på grunn av at tiden ikke strekker til og på grunn av ressursmangel. Noen 

informanter nevnte at de selv hadde god erfaring med samspising. En av informantene erfarte 

selv at pasientene spiste mer når hun satt sammen med pasienter som hadde lite inntak av 

næring. Men dette var noe som bare ble praktisert hvis hun hadde tid, og det var sjeldent. En 

annen informant nevnte at de burde bli flinkere til å gi beskjed til tjenestekontoret når de så at 

en pasient hadde ernæringsmessige utfordringer, slik at det ble satt av tid til det i vedtaket. 

Disse to funnene er ikke publisert i artikkelen. De er relevante for refleksjonsdelen og er 

således tatt med. Når man vet at samspising har positiv effekt for pasientens næringsinntak 

(Sykepleien, 2016), er samspising noe hjemmesykepleien bør ha tett dialog med 

tjenestestekontor eller bestillerkontoret om. Hvis det oppstår ernæringsmessige utfordringer, 

må sykepleierne melde ifra, slik at vedtaket endres etter pasientens behov. På en slik måte kan 

flere pasienter i hjemmesykepleien få vedtak på samspising og ernæringsarbeidet kan bli 

prioritert når det er nødvendig. Implikasjon for praksis kan være bedre 
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samhandling/kommunikasjon mellom de som fatter et vedtak og sykepleierne i 

hjemmesykepleien. På den måten kan et vedtak endres i takt med pasientens 

ernæringsmessige behov. Ved å ha vedtak som er tilpasset og riktig i forhold til pasientens 

behov, vil det kunne vise et mer realistisk bilde av tidsbruken man har i hjemmesykepleien. 

På den måten har man dokumenter at det er behov for ressursøkning, der det er en utfordring.  

En implikasjon for praksis kan være å etablere og legge til rette for arenaer hvor man samler 

flere som mottar hjemmesykepleie til felles spising og måltidsopplevelser. Kommunene 

kunne etablert en dagavdeling for hjemmeboende eldre som er i fare for å utvikle 

underernæring, hvor man fokuserte på matlaging, felles spising og måltidsopplevelser. Her 

kunne man brukt kokker ansatt i kommunen og klinisk ernæringsfysiologer. På den måten kan 

man legge til rette for å gi råd og tips til eldre ved at de selv kan medvirke i matlagingen på en 

«ernærings» dagavdeling.  



 

16 

5 Etiske dilemmaer 

Beslutninger rundt ernæringsarbeid involverer etiske spørsmål, og det kan gjelde hele 

spekteret av situasjoner fra spisesituasjon til intravenøs ernæring (Helsedirektoratet, 2009). 

Etisk dilemma oppstår når den eldre ikke ønsker å øke og/eller endre inntaket av næring for å 

bedre ernæringsstatus forteller informantene i studien (Grunnreis, 2019). Siden samtlige av 

informantene fortalte om denne spesifikke problemstillingen, har jeg valgt å reflektere rundt 

det etiske når en pasient ikke ønsker å spise mer, eller annerledes enn hva pasienten er vant til 

for å bedre ernæringsstatus. Et etisk dilemma vil oppstå dersom man er usikker på hva som er 

rett eller galt å gjøre i møte med en pasient der man ikke har en opplagt løsning (Nordby, 

2012). Hvis man ikke kan finne svar i rutinebeskrivelser, faglige standarder, bøker, teorier 

eller prosedyreveiledninger har man et faglig problem. Når relevante handlingsalternativer er 

blitt identifisert, samt avgrenset, og man ikke finner noen løsning, har man et etisk dilemma 

(Nordby, 2012).   

Kant sin etikk åpner for noe som er sentralt i etisk sammenheng, at vi som mennesker kan 

handle og bli behandlet på en rettferdig måte (Henriksen & Vetlesen, 2006). Mennesket er et 

fornuftvesen som handler ut ifra prinsipper og det som en selv har kommet frem til. Menneske 

er herre over seg selv og som gir seg selv sine egne lover. Det består av dets moralske frihet 

eller autonomi. Menneskets mulighet til å handle fritt er det som gir det menneskeverd ifølge 

Kant (Henriksen & Vetlesen, 2006). Alle mennesker er ikke alltid i en situasjon hvor det er i 

stand til å forme sin egen autonomi, og i disse situasjonene får omsorgen en dobbeloppgave. 

På den ene siden må omsorgen rette seg mot pasienten som er trengende. Ofte vil man da få 

en avhengig person. På den andre siden må omsorgen bidra til å understøtte pasientens 

autonomi, og på den måte bidra til at pasienten blir mer selvhjulpen (Henriksen & Vetlesen, 

2006). Respekt for pasientens autonomi forutsetter at man har god kommunikasjon. 

Sykepleierne i hjemmesykepleien må kunne gi korrekt og utfyllende informasjon om valgene 

den eldre har når det gjelder ernæring. Sykepleierne må kunne veilede pasienten i en 

avgjørelse på en god og balansert måte som gjøre at de ikke tar avgjørelsen for pasienten. 

Pasientens autonomi skal respekteres, men det betyr ikke at pasienten kan kreve faglig 

uforsvarlig behandling. Sykepleiere plikter seg derimot så pasienten ikke blir skadet under 

behandling der sykepleie utøves, ikke-skade prinsippet (Beauchamp & Childress, 2013). 

Norsk sykepleierforbund sine yrkesetiske retningslinjer (NSF, 2016) skriver at sykepleieren 

skal ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til faglig forsvarlig og 

omsorgsfull hjelp, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket. Videre 
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har sykepleieren ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom, og fremme pasientens 

mulighet til å ta selvstendige avgjørelser ved å gi tilstrekkelig, tilpasset informasjon og 

forsikre seg om at informasjonen er forstått (NSF, 2016). Informanten i studien (Grunnreis, 

2019) forteller om lav kompetanse på ernæring. Det vil vanskeliggjøre muligheten til å 

fremme pasientens mulighet til å ta selvstendige valg, ved at sykepleierne ikke kan gi 

tilstrekkelig tilpasset informasjon om ernæring. Det vanskeliggjør også muligheten til å jobbe 

forebyggende, da man ikke har kompetanse til å vurdere når en pasient er i ernæringsmessig 

risiko.  

I følge Bauchamp og Childress (Beauchamp & Childress, 2013) er velgjørenhet å forebygge 

for noe som er ondt eller kan skade pasienten på en annen måte. Sykepleierne må fjerne det 

som er ondt og legge til rette for det som er godt. Sentrale etiske prinsipper som autonomi, 

ikke-skade, gjøre det gode, barmhjertighet, samt rettferdighet må alltid ligge til grunn for de 

valg som gjøres (Beauchamp & Childress, 2013). Sykepleierne skal inn å gjøre det som er det 

beste for pasienten. Det er viktig at sykepleierne reflekterer om det er til pasientens beste å 

bygge på ubetinget respekt for alle pasientenes valg, uten å kunne være sikker på at det er den 

enkeltes pasients autonomi. Informantene i studien (Grunnreis, 2019) fortalte at man skulle 

respektere pasientens valg, ville de ikke spise mer, så var det pasientens valg. Informantene i 

studien ønsket seg mer ernæringskompetanse ned på energinivå. Ved å øke denne 

kompetansen, kan implikasjon for praksis føre til at sykepleierne kan energiberike maten 

pasienten allerede spiser, uten å øke volumet i større grad. Sykepleierne kan for eksempel 

energiberike ved å legge til ekstra smør på brødskiven til pasienten, røre ut en spiseskje med 

olje i middagen, bruke fløte i kaffen og ikke kaffefløte. Enkle grep kan føre til økt 

energiinntak for pasienten, uten at det gir stor volumøkning.  

Informanten i studien (Grunnreis, 2019) opplevde ofte dilemmaer i ernæringsarbeidet, som 

ved at pasienten ikke ønsket å spise mer. Andre studier viser også til etiske dilemmaer i 

ernæringsarbeidet for sykepleiere både i sykehjem og hjemmesykepleien (Bolling G., 2009; 

Eide J., 2014; B. Kuven & Giske, 2015). En studie om etikk i sykehjem og hjemmetjenesten 

konkluderte med at det finnes mange krevende og ofte komplekse etiske utfordringer i 

ernæringsarbeidet. Flere av de etiske utfordringene var knyttet til ressursmangel, at pasientene 

hadde sammensatte lidelser, ikke var samtykkekompetent samt at pasienten hadde kort tid 

igjen å leve (Bolling G., 2009). En studie (B. Kuven & Giske, 2015) gjennomført på 

sykehjem viser til at sykepleierne møter etiske dilemmaer i møte med demente som ikke vil 
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spise.  Studiens funn viser blant annet til at de etiske dilemmaene sykepleierne opplevde var 

dårlig samvittighet, overgrep mot pasienten, hensyn til pasient eller pårørende. 

Flere av informantene uttrykket at det var vanskelig å stå i situasjoner når pasienten ikke 

ønsket å spise. Utfallet ble ofte at det ikke ble gjort mer, eller satt i gang tiltak, siden man skal 

ta hensyn til pasientens ønske, fortalte en informant. Ingen av informantene nevnte refleksjon 

i fellesskap, som kan være en hjelp i møte med etiske dilemmaer. I hjemmesykepleien er man 

ofte eneste sykepleier på vakt, og det kan være lite tid og rom for diskusjoner og refleksjoner 

rundt etiske dilemmaer. En studie viste at sykepleiere ved et sykehjem hadde regelmessige 

etiske refleksjonsgrupper, noe sykepleierne hadde stort utbytte av. Sykepleierne ved 

sykehjemmet mente at det hjalp dem å fatte bedre kliniske beslutninger i ernæringsarbeidet 

(B. Kuven & Giske, 2015). Det kan tenkes at en regelmessig etisk refleksjonsgruppe for 

sykepleiere i hjemmesykepleien, kan hjelpe til å møte etiske dilemmaer i forbindelse med 

ernæringsarbeid på en annerledes måte. Tidligere faglige diskusjoner på hvordan man kan 

møte en pasient som ikke vil spise, kan gi flere perspektiver på hvordan man kan møte det 

etiske dilemmaet når man står i det selv. 

Implikasjon for praksis kan være å sette av fast tid til etiske faglige diskusjoner man møter i 

ernæringsarbeidet. Sykepleierne og andre ansatte i hjemmesykepleien får da mulighet til å 

reflektere rundt etiske dilemmaer som de møter, som om at pasienten ikke ønsker å spise – 

eller at de ansatte selv opplever at det er utfordrende å skulle «blande» seg inn i hva pasienten 

spiser. På en slik måte kan ansatte i hjemmesykepleien møte etiske dilemmaer mer forberedt 

enn hva de gjør i dag.  
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6 Sammenheng mellom alle fire faktorene for kvalitetsutvikling i retning av et mer 

tilstrekkelig ernæringsarbeid. 

Informantene i studien (Grunnreis, 2019) forteller at de har lav kompetanse på ernæringsfeltet 

og ønsker et tettere tverrfaglig samarbeid med lege og ernæringsfysiolog enn hva som er 

tilfelle i dag. Informantene forteller at de ofte nedprioriterer ernæringsarbeidet på grunn av tid 

og tjenestevedtak, fordi fokuset er på å få pasienten opp av sengen, gjennomføre morgenstell 

og gi medisiner. Videre opplever de etiske dilemmaer når pasienten ikke vil eller ønsker å 

spise mat (Grunnreis, 2019). Disse fire faktorene kan sees i sammenheng. Informantene 

forteller  at de har lav kompetanse, som kan være en av flere forklaringer på at 

ernæringsarbeidet blir nedprioritert, i tillegg til opplevelsen av dårlig tid og ressursmangel. En 

studie (Aagaard & Grøndahl, 2017) peker på at det var mangel på ernæringskompetanse, 

knyttet til hvordan vurdere brukernes ernæringstilstand, som førte til at det sjeldent ble 

gjennomført. Mangelen på kompetanse førte til at det ble en barriere for at ansatte i 

hjemmesykepleien kunne vurdere og følge opp brukernes ernæringsstatus (Aagaard & 

Grøndahl, 2017). Mangel på kompetanse om ernæring kan føre til den konsekvens, at 

ernæringsarbeidet blir nedprioritert.  

Terje Årsvoll Olsen skriver at mange sykepleiere opplever frustrasjon over å ha vært på kurs 

og fått ny innsikt og inspirasjon, for å så komme tilbake på jobb oppleve at det ikke er tid til å 

nyttiggjøre seg av den nye kunnskapen. Eller verre, at ingen av kollegaene eller lederne 

etterspør hva du har lært (Olsen, 2019). Informantene i studien (Grunnreis, 2019) i den ene 

kommunen fortalte at de hadde hjelpepleiere med videreutdanning i ernæring, men at denne 

kompetansen ikke ble benyttet i praksis. Informantene hadde ingen svar på hvorfor det var 

slik. Implikasjon for praksis kan bli at man sitter med mye ernæringskompetanse hos de 

ansatte som ikke blir benyttet. Det kan bety at kommunene bør ha en langsiktig plan med at 

ansatte går på kurs, eller tar videreutdanninger. Implikasjon for praksis er at det bør etableres 

rutiner ved kurs og videreutdanninger av ansatte i hjemmesykepleien, ved blant annet 

internundervisning utført av ansatte som øker sin kompetanse innen ernæring.  

Ved forbedret tverrfaglig samarbeid, vil det også kunne medføre et høyere ernæringsfokus, 

som igjen kan bidra til prioritering av ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien. Et 

organisatorisk fokus må være tilstede, man må fokusere på ernæringsarbeidet innen de enkelte 

hjemmesykepleie sonene. Etablerer man ernæringsteam i sonene, vil man hele tiden ha et 

fokus på ernæringsarbeidet. Etablering av et slik team kan føre til at man jobber mer 
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forebyggende enn behandlende. Et ernæringsteam kan drøfte behandling og oppfølging av 

ernæringssituasjonen til de eldre i hjemmesykepleien. Nasjonale faglige råd for ernæring, 

kosthold og måltider i helse- og omsorgstjenesten påpeker at hvem som skal være med i et 

ernæringsteam må tilpasses av brukerens behov (Helsedirektoratet, 2017). Informantene i min 

studie trakk frem fastlegen og ernæringsfysiolog som sentrale samarbeidspartnere i 

ernæringsarbeidet. Det er naturlig at fastlegen er med i et tverrfaglig ernæringsteam. Fastlegen 

har det medisinske ansvaret for hjemmeboende pasienter. Det er fastlegens oppgave, sammen 

med blant annet sykepleiere i hjemmesykepleien å følge opp pasienter som er i 

ernæringsmessig risiko. Eldre over 65 år er definert som risikopasienter når det gjelder fare 

for å utvikle underernæring (Helsedirektoratet, 2009). Helsedirektoratet påpeker fraværende 

spesialkompetanse innen ernæringsfeltet i primærhelsetjenesten, og oppfordrer kommuner til 

å ansette klinisk ernæringsfysiologer (Helsedirektoratet, 2009). En sykepleier i 

hjemmesykepleien er den som har den daglige oppfølgingen og skal dekke de 

ernæringsmessige behovene til den eldre hjemmeboende (Helsedirektoratet, 2009). Behovet 

for tverrfaglig ernæringssamarbeid er blant annet på grunn av at det kan være mye rundt 

ernæringsbehandling, da det omfatter utredning, diagnostisering og behandling 

(Helsedirektoratet, 2017). Man må se på hva sykepleierne, fastlegen og klinisk 

ernæringsfysiolog kan bidra med i et ernæringsteam. Hva er styrker og hva skiller dem fra de 

to andre faggruppene? Hver enkelt faggruppe bør reflektere over hva som gjør de særegne, 

samtidig som den enkelte faggruppen kjenner godt til styrkene hos de andre faggruppene, slik 

at man får til en kontinuitet i arbeidet (Tuntland & Ness, 2014).Ernæringsteam kan bidra til at 

man jobber mer forebyggende enn behandlende, slik at man kommer inn på et tidligere 

tidspunkt og kan ta tak i de aktuelle ernæringsutfordringene som oppstår. Det ved at et 

ernæringsteam blant annet kan drøfte alle nye pasienter i hjemmesykepleien. Det kan føre til 

at man klarer å forhindre utvikling av underernæring hos flere eldre som mottar 

hjemmesykepleie, enn hva det har vært tidligere. Med et ernæringsteam i hjemmesykepleie 

sonene, vil kompetanse og fokus på ernæring bedres slik at kvaliteten på tjenesten til personer 

som mottar hjemmesykepleie økes. Med å øke kvaliteten på ernæringsarbeidet, menes det at 

man jobber etter anbefalingene fra Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av 

underernæring, og pasientsikkerhetsprogrammet innen ernæringsfeltet. Det understøttes av en 

studie som viste til at samhandling mellom sykepleier og lege på sykehjem spilte en viktig 

rolle i ernæringsarbeidet på sykehjem (B. M. Kuven & Giske, 2017). I samme studie kom det 

frem at sykepleierne opplevede at pasientene på sykehjemmet oppfattet legens ord som 
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«viktigere» enn sykepleierne. Pasientene lyttet oftere til legens anbefalinger enn til 

sykepleierne i ernæringsarbeidet. Disse funnene viser til at det er viktig å samarbeide med 

fastlegene i ernæringsarbeidet, som informantene i studien (Grunnreis, 2019) ønsket et tettere 

og bedre samarbeid med.  

Etiske dilemmaer, som når pasienten ikke vil spise, er noe man vil møte i ernæringsarbeidet, 

da man jobber med mennesker. Fokuset her bør være å opparbeide seg etisk kompetanse, ved 

å reflektere over etiske dilemmaer sammen med kollegaer i hjemmesykepleien. Videre må 

man til enhver tid reflektere over sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer, sentrale etiske 

prinsipper som autonomi, ikke-skade, gjør det gode, barmhjertighet samt rettferdighet. Det må 

alltid ligge til grunn for de valg som gjøres (Beauchamp & Childress, 2013).  
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7 Konklusjon og implikasjon for praksis 

Det har vært utfordringer med ernæringsarbeidet i hjemmesykepleien gjennom flere år. 

Funnene i studien (Grunnreis, 2019) viser at man må jobbe strukturert og målrettet mot de 

faktorene som informantene peker på som spesielt utfordrende. Ved å jobbe strukturert og 

målrettet opp mot funn i studien, vil ernæringspraksis i hjemmesykepleien kunne forbedres. 

Det kan føre til at færre pasienter som mottar hjemmesykepleie risikerer å utvikle 

underernæring. Refleksjonsoppgaven har drøftet funn i artikkelen og sett på implikasjon for 

praksis i lys av funnene. Implikasjon for praksis er at ernæringskompetansen kan heves med 

regelmessig undervisning, som er individuelt tilpasset de ulike sonene ut ifra hva som trengs 

av ernæringskompetanse, ved å ta i bruk ny teknologi og videreutdanning av sykepleiere 

innen ernæring. Videre må det legges til rette for at de som innehar ernæringskompetanse, har 

mulighet til å videreføre denne kompetansen til resten av personalgruppen. Tverrfaglig 

samarbeid kan bedres ved å opprette ernæringsteam i kommunen, bestående av sykepleiere i 

hjemmesykepleien, ernæringsfysiolog og lege. Teamene bør implementeres inn som en del av 

primærteam, som man allerede har i pilot i flere kommuner. Prioritering av ernæringsarbeidet 

kan komme i form av vedtak på samspising, og se etter andre arenaer hvor man kan samle 

flere eldre i hjemmesykepleien for felles måltidsopplevelser, etiske dilemmaer kan møtes på 

en bedre måte ved å opprette regelmessige etiske refleksjonsgrupper i hjemmesykepleien, slik 

at sykepleiere er mer forberedt i situasjonene.  
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