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Hvordan skal vi dokumentere 
ernæringsarbeidet?  
 

 
Silje Hermanrud og  

Ellen M. Stenling  

 



Pasientcase: 

• Berit Hansen, 52 år 

• Kreftpasient under behandling 

• Høyde: 1,71 m, Vekt: 72 kg  

• Vekttap på 7 kg siste 2 måneder 

• Pasienten har redusert matlyst og har spist ca halve 
porsjoner av normalt den siste uken 

 

 
Nb: alle bilder fra DIPS er fra skolebasen 

 



Tiltakspakken 

1. Vurdere ernæringsmessig risiko 

Tiltak for pasienter i risiko: 

2. Individuell kartlegging 

3. Individuell ernæringsplan/ 

Gi nok og riktig ernæring  

4. Videreføre informasjon 



Skal starte opp med strålebehandling mot  tarm; 
forventede bivirkninger med kvalme, diare evt. 
obstipasjon, nedsatt matlyst. 

= Sjekkliste pasientsikkerhet 
Del 1 



Del 2 



1. Vurdere ernæringsmessig risiko 

Tiltak for pasienter i risiko: 

2. Individuell kartlegging 

3. Individuell ernæringsplan/ 

    Gi nok og riktig ernæring  

4. Videreføre informasjon 

Tiltakspakken 

Henvise KEF ved skår:  

• ≥5 på inneliggende 

pasienter 

• ≥4 på polikliniske 

pasienter 

 

Ja på spørsmålet om 

risiko for fall og trykksår, 

samt ernæringsmessig 

risiko skår på ≤ 3 

markeres på risikotavle 



Eksempel på pasienttavle 



Tiltakspakken 

1. Vurdere ernæringsmessig risiko 

Tiltak for pasienter i risiko: 

2. Individuell kartlegging 

3. Individuell ernæringsplan/ 

Gi nok og riktig ernæring  

4. Videreføre informasjon 



Tiltak 2: Individuell kartlegging  
• Vurdere grad av underernæring /  

Sette ICD-10 diagnosekode for underernæring 

 Sjekkliste pasientsikkerhet  ICD 10 diagnose 

• Beregne behov 

 Utregnet behov dokumenteres i kartleggingsnotat/ spl.notat. Bør også stå som mål i 
behandlingsplanen (BP). Skal stå i kurve. 

• Kartlegge inntak.  

 

• Vurdere inntak i forhold til behov 

 

• Identifisere faktorer som påvirker matinntak og ernæringsstatus 

 

 

 

Tiltak 2: Individuell kartlegging 



Kalori- og proteinbehovet i kurve 



Eksempel 
fra 
Metavision: 



Tiltak 2: Individuell kartlegging  
• Vurdere grad av underernæring /  

Sette ICD-10 diagnosekode for underernæring 

 Sjekkliste pasientsikkerhet  ICD 10 diagnose 

• Beregne behov 

 Utregnet behov dokumenteres i kartleggingsnotat/ spl.notat. Bør også stå som mål i 
behandlingsplanen (BP). Skal stå i kurve. 

• Kartlegge inntak 

 Estimert inntak har vi kartlagt i sjekklisten.  

• Vurdere inntak i forhold til behov 

 Dokumenter hvor mange kcal pasienter evt. mangler for å dekke behovet. Dette er et 
problem som bør inn i BP. 

• Identifisere faktorer som påvirker matinntak og ernæringsstatus 

Bakenforliggende faktorer dokumenteres i kartleggingsnotat/ spl.notat. Synliggjør 
problemene i BP. 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 2: Individuell kartlegging 



Tiltak 2: Individuell kartlegging 

Hvordan unngå dobbeltføring? Forslag 1:  
 
Ved 1. gangs opprettelse, link sjekklisten til 
kartleggingsnotatet. 
 
• Lag ny versjon av sjekklisten ved ny risikovurdering 

– I åpent dokument, velg Dokument på menylinjen - Ny versjon 
 

• Gamle versjoner blir liggende bak, forsvinner ikke 
– Velg Vis på menylinjen – Se eldre versjon og tilsvarende Vis – Tilbake til aktuell versjon 
 

• Dokumentloggen viser hvem som har opprettet, 
godkjent, revidert, åpnet og skrevet ut et dokumentet 
 
 
 

 
 
 

 

 



• Finn dokumentet som linken skal henvise til 
ved å gå inn i oversikt over Alle 
journaldokumenter (Ctrl+O), eller klikk på  

• Merk dokumentet, høyreklikk og velg 
Kopier som link 

• Åpne det dokumentet som linken skal limes 
inn i  

• Velg Rediger i menylinjen på toppen og velg 
så Lim inn (Ctrl+V).  

• Linken legges inn øverst i dokumentet.  

• Ved å klikke på den grønne pilen til høyre 
for listen med de linkede dokumentene vil 
det valgte dokumentet åpnes  

• For å slette dokumentlinken: Merk linken og 
klikk på rødt kryss  

                      Opprette link mellom to dokumenter: 



Pasientcase, individuell kartlegging:  



Tiltak 2: Individuell kartlegging 

Hvordan unngå dobbeltføring? Forslag 2:  
 
• Lag veileder i avdelingen/ enheten på hva som skal stå i 

kartleggingsnotatet. Samarbeid poliklinikk sengepost. 
• Lag ny versjon av kartleggingsnotatet ved reinnleggelser. 

 

«Hver enhet kan bestemme hva som skal dokumenteres i dette 
dokumentet i forhold til aktuell pasientgruppe, men samme 
praksis må følges innenfor enheten.  I denne sammenhengen 
kan det derfor være relevant å legge inn egne fraser. 
Risikokartlegging fylles ut etter behov.» 
Dokumenttyper SPL, med eller uten behandlingsplan ID 67896 

 

 

http://ehandbok.ous-hf.no/document/67896


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksempel hentet fra Kartleggingsnotat i DIPS - veileder for innkomstsamtale, AGKS6, ID 128017  
ved Fagutviklingssykepleier Trine Ertzeid, Kirurgisk avdeling gastro/uro 

http://ehandbok.ous-hf.no/document/128017
http://ehandbok.ous-hf.no/document/128017
http://ehandbok.ous-hf.no/document/128017
http://ehandbok.ous-hf.no/document/128017
http://ehandbok.ous-hf.no/document/128017


Tiltak 2: Individuell kartlegging 
 
Hvordan unngå dobbeltføring? Forslag 3: 
 
Ved behov lag avdelingsvise fraser som kan settes inn i 
kartelggingsnotatet, f.eks. 
 
• Element fra sjekklisten (eksempel fra sengepost AKBS2 Ullevål) 

 
 
 
 

 
• ERAS protokoll sengepost 3 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Status: Pasient kommer inn til laparotomi, følg ERAS protokoll ift faste. 





Tiltakspakken 

1. Vurdere ernæringsmessig risiko 

Tiltak for pasienter i risiko: 

2. Individuell kartlegging 

3. Individuell ernæringsplan/ 

    Gi nok og riktig ernæring  

4. Videreføre informasjon 



Tiltak 3: Individuell ernæringsplan 
 SPL notat –  med behandlingsplan(BP)* 

 

1. Vi har vurdert ernæringsstatus og faktorer som påvirker denne 
og funnet noen problem: må settes inn som sykepleiediagnoser 
(NANDA); ernæringsmessig risiko, vekttap, lavt matinntak (50% / 
1100kcal)  av behovet, bakenforliggende problemer (vond tann, 
slapp og sliten) 

 

2. Målet er at pasient får dekket sitt energi- og proteinbehov på 
2200kcal/ 90g: settes inn i som mål i BP 

1. Delmål: pasienten får dekket 75% innen 2 dager = 1650 kcal/ 68 g ( + 550 
kcal/ 22 g protein) 

 
*Dokumenttyper SPL, med eller uten behandlingsplan ID 67896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ehandboken.ous-hf.no/document/67896
http://ehandboken.ous-hf.no/document/67896


Tiltak 3: Individuell ernæringsplan (fortsetter) 

 
3. Vektutvikling = viktig indikator ernæringsstatus: holde stabil 
vekt settes inn som mål i BP 
    

4.  Vi skal iverksette flere tiltak (NIC): 

Ernæringsterapi: 

- Tiltak mot bakenforliggende årsaker: gi smertestillende 
før måltid, lettyggelig mat, matservering 

- Måltidsmiljø: eks. frisk luft, hygiene, selskap 

- Mattilbud: mellommåltider, berikning m.m. 

 

 

 

 

 



Tiltak 3: Individuell ernæringsplan (fortsetter) 

5. Evaluere effekt av tiltak - Monitorere og justere 

Overvåke ernæring:  

 -    Føre kostliste og nærings beregne  

 -     Screene pasienten utfra forrige skår  sjekkliste    
       pasientsikkerhet 

 

Tips: Bruk VBP Ernæringssvikt - Underernæring 



Start å dokumentere ernæringsstatus i BP utfra det vi har kartlagt til nå:  



NB: Kostregistrering 
•Samarbeid med pasient! Hva er målet/ hvordan nå 

dette? 

•Summer hver vakt: hvordan ligger pasienten an ift 
inntak utfra behovet? Tid til å korrigere! 

•Husk mellommåltider, unngå lang nattefaste 

•Nattevakt summerer og registrerer mengde og balanse 
i kurve (kcal og evt. proteiner) 

•Ubalanse i energi- og proteininntak må dokumenteres 
i journal 

•Kostregistrering er en oppfølging, ikke et tiltak i seg 
selv. Hva vi gjør med funnene = tiltak 

 



• På tross av tiltakene ser man at pasienten fortsatt ikke dekker 
sitt energi- og proteinbehove.  

 
• Dokumenter effekt / manglende effekt av tiltakene i det hvite 

dok.feltet i BP:  
 
 
 
 
 
 

• Oppdater BP: identifiser evt. nye problem, juster målene og 
sett inn nye tiltak. 

Monitorere og justere 





Notat som element i BP 

ID 87943 i eHåndboka 

http://ehandbok.ous-hf.no/document/87943




2200 90 

Mål: 370 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD0_yElLLZAhXM6qQKHdNVB2AQjRwIBw&url=http://tegnehanne.blogg.no/1301264804_karbojunkie.html&psig=AOvVaw33PIZty4zBmRxCDt6c-oQh&ust=1519135785595499


Tiltak 4: Videreføre informasjon 

For polikliniske pasienter:  

 

•Kopi av kartleggingsnotatet og sjekkliste pasientsikkerhet (siste 
versjon)  kan sendes med pasient/ pårørende. 

•Lag en ernæringsplan for tiden hjemme sammen med pasient. 

•Send SPL poliklinisk notat til utsendelse (edi) til 
primærhelsetjenesten, kreftkoordinator. Denne bør inneholde 
risikovurderingen, den individuelle kartleggingen og videre 
ernæringsplan. 

•Send med kopi av journalnotat og evt. tidligere KEF notat 
 

 



Tiltak 4: Videreføre informasjon 

For inneliggende pasienter:  

• Send PLO Helseopplysningsskjema til hjemmesykepleie/ 
kreftkoordinator. Denne bør inneholde risikovurderingen, den 
individuelle kartleggingen og videre ernæringsplan. 

• SPL utnotat: sørg for at BP er oppdatert. BP kan skrives ut og 
sendes med pasient hjem. 

• Ved overflytning: Send med kopi av BP, sjekkliste 
pasientsikkerhet (siste versjon) og kartleggingsnotatet i tillegg 
til sammenfatning. Sammenfatningen bør inneholde videre 
ernæringsplan. 

• Send med KEF notat når dette foreligger! 

• Epikrise med ICD 10 diagnose. 

 

 

 





Takk for oss! 


