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Hvem er underernært? 



Illustrasjonsbilder: OUS/colorbox 

Underernæring kan oppstå i alle aldre, 
sykdomskategorier og BMI-kategorier  



Definisjon av underernæring 

En ernæringssituasjon der mangel på energi, protein 

og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar 

ugunstig effekt på kroppssammensetning, 

funksjon, og kliniske utfall 



Underernæring 

Underernæring 

Sykdomsrelatert 
underernæring 

Med akutt 
inflammasjon 

eks. brannskader, 
kirurgiske inngrep 

Med kronisk 
inflammasjon 

eks. KOLS og kreft 

Uten inflammasjon 

eks. tygge- og 
svelgevansker, 

mistrivsel hos eldre 

Sult  

(uten sammenheng 
med sykdom) 



Sykdomsrelatert underernæring  
versus sult 

Sult (hos friske) 
Inntak ↓ 
Behov ↓ 

Opptak -/↑ 

Sykdom/traume 

Inntak ↓ 

Behov ↑ 
Opptak ↓ 



Ernæringsmessig risiko versus 
underernæring 

Alle 
pasienter 

Pasienter i 
ernæringsmessig 

risiko 

Pasienter som er 
underernærte 



Underernæring – ICD-10 koder 
Ufrivillig 
vekttap 

BMI Matinntak 

E43.00:  

Alvorlig 
underernæring 

≥ 15% siste 3-6 mnd 
 
eller 
 
≥ 5% siste 1 mnd 

BMI < 16 kg/m2  
(for >70 år, BMI < 18.5) 
 
eller 
 
BMI < 18,5 kg/m2 (for >70 år, BMI < 20), 
og samtidig ufrivillig vekttap > 5% siste 3 
mnd 

E44.00:  
Moderat 
underernæring 

≥ 10% siste 3-6 mnd  
 
eller  
 
≥ 5% siste 2 mnd 

BMI < 18,5 kg/m2  
(for >70 år, BMI < 20) 
 
eller 
 
BMI < 20 kg/m2 (for >65 år, BMI < 22), 
og samtidig ufrivillig vekttap > 5% siste 6 
mnd 

under ½ av behov 
siste uke 

E46.00: 
Ernæringsmes
sig risiko 

Ernæringsmessig risiko - score ≥ 3 i «Sjekkliste pasientsikkerhet» 



Ernæringsstatus -  ICD-10 koder 

Alle 
pasienter 

Pasienter i 
ernæringsmessig 

risiko 

E46.00 

Pasienter som er 
underernærte 

E44.00 og 
E43.00 



Hvorfor blir noen underernært? 
  

Hva er behovene? 



Hvor mye energi bruker vi hver dag, bare 
for å holde kroppens basale funksjoner i 

gang? 
Basalmetabolisme = Forbrenning i hvile 

• 1000-2200 kcal per dag 
 

Prosent forbruk (av basalmetabolisme) 
• Sentralnervesystemet ca. 20 % 
• Lever  ca. 20 % 
• Nyrer og hjerte ca. 25 % 
• Resten ca. 35 % 

 
• Aktivitetskomponent 

• 1,2-8,0 



Energiforbruk hos friske 
Mulige energikilder 

Energibehov 

Karbohydrater 

Fett 

Protein 

Blodglukose 



Sykdomsrelatert underernæring  
versus sult 

Sult (hos friske) 
Inntak ↓ 
Behov ↓ 

Opptak -/↑ 

Sykdom/traume 

Inntak ↓ 

Behov ↑ 
Opptak ↓ 



Energiforbruk hos friske under sult eller 
faste 

Mulige energikilder 

Energibehov 

Karbohydrater 

Fett 

Protein 

Blodglukose 



Energibehov 

Blodglukose 

Energiforbruk ved sykdom, traume og 
enkelte behandlinger 

Mulige energikilder 

Karbohydrater 

Fett 

Protein 



Energibehov 

Blodglukose 

Energiforbruk ved lang tids sykdom, 
traume og enkelte behandlinger 

Mulige energikilder 

Karbohydrater 

Fett 

Protein 



Opprettholdelse av blodglukose ved 
manglende inntak  

• Krever mye energi og bidrar til høyere energibehov 

• Glukoneogenese fra muskelprotein → bryter ned muskler 

Photos: Public Domain from Gray's Anatomy of the Human Body 

Aminosyrer Aminosyrer  →  Glukose 
Glukose 



Årsaker til økte behov under sykdom 

• Diaré 
• Oppkast 
• Forstoppelse 
• Stomi 
• Dren 
• Patologi i: 

• GI-traktus 
• Lever  
• Pankreas 

• Feber 
• Inflammasjon 
• Stress hormoner 
• Immunrespons 
• Sårtilheling/vevsoppbygging 
• Insulinresistens 
• Sykdomsspesifikk økning: 

• Tremor 
• Tumor 

 

Modifisert fra Saunders J et al. Medicine 2015, (43), 112-118 

Endret opptak pga: Endret behov pga:  
 



Hvorfor trenger vi vitaminer og 
mineraler? 

 

• … men, nok er faktisk nok 

 

Funksjon 

• Mangler går ut over 
funksjon 

• Ikke utskiftbare 

 

 

• Spesifikke funksjoner i 
kroppen 

• Tilførsel er nødvendig 

Trinn 1 

Trinn 2 
Trinn 3 

Trinn 4 



• Metabolisme 

• Sårtilheling og koagulasjon 

• Immunfunksjon 

• Normal vekst av celler og vev 

• Oksygentransport 

• Muskelkontraksjon  

• Antioksidantforsvar 

Vitaminer og mineraler har nøkkelroller i: 



Underernæring Vekt og vektutvikling 

Helseforståelse 

Sykdomsbyrde og 
symptomer 

Alder 

Næringsopptak 

Sosioøkonomisk status 
Omsorgssituasjon 

Næringsinntak Behov 
Medikamenter 



Hvorfor oppdages ikke underernæring? 

Innleggelse Utskriving 



Konsekvenser av sykdomsrelatert 
underernæring 



Åndedrett:  
Redusert muskelkraft 
 og respons på hypoksi 

Lever:  
Nekrose og 
redusert 
funksjon 

Tarm:  
Økt permeabilitet  
og redusert 
immunrespons 

Psykologi: 
Depresjon 
og apati 

Hjerte:  
Redusert 
minuttvolum  

Nyre:  
Redusert 
funksjon 

Hypotermi 

Redusert sårtilheling 

Redusert 
immunrespons og 
motstand mot 
infeksjon 

Muskel: 
Redusert styrke 
og tap av 
muskelmasse 

Effekter av underernæring 



Underernæring 

Forverret fysisk funksjon 

↓ livskvalitet 

↓ motstand mot 
infeksjoner 

Forsinket 
sårtilheling 

↑ dødelighet 

Redusert  
eller avbrutt 
behandling 

 Forsinket 
rekonvalesens 

↑ komplikasjoner 

= 
Forlenget liggetid på sykehus og på korttidsplasser på sykehjem 

Forverret mental 
funksjon 



Ernæringsmessig 
risiko eller 

underernæring 
ved innleggelse 

Sykehus 

Vekttap under 
innleggelse  

Hjemme/ 
sykehjem 

Adaptert fra Kosthåndboka 



Ernæringsmessig risiko og 
underernæring i norske sykehus 



I gjennomsnitt er  

ca. 30 %  
av inneliggende pasienter på  

norske sykehus  
i  

ernæringsmessig risiko 



Tangvik RJ, et al. Clinical Nutrition, 2015, 705–711 
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Andel i ernæringsmessig risiko på 
sykehus basert på alder 
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Tangvik RJ, et al. Clinical Nutrition, 2015, 705–711 
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Andel i ernæringsmessig risiko på 
sykehus basert på antall diagnoser 
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Andel i ernæringsmessig risiko basert på 
BMI 

Tangvik RJ, et al. Clinical Nutrition, 2015, 705–711 
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Punktprevalens ernæringsmessig risiko 
Avdeling for Blodsykdommer 

4/1-2018 
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Takk for meg! 

 


