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De fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig og aller helst hele 
livet. Blant eldre som mottar hjemmetjenester er opp mot 60 % i risiko 
for å utvikle feil og underernæring. Ved befolkningsvekst og forskyvning 
av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten vil dette bli en økende utfor-
dring i fremtiden. Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering satser på 
ernæring gjennom en strategi og handlingsplan som vil styrke kvalitet og 
kompetanse, i tråd med «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre».

EHR sine brukere benytter seg også av andre helse-
tjenester i regionen, og en ernæringsstrategi i EHR 
vil dermed kunne gi en helseøkonomisk gevinst både 
innenfor og utenfor kommunegrensen.

EHR i Sandnes kommune vil gjennom denne strategien 
redusere feil- og underernæring blant brukere som 
mottar hjemmetjenester og rehabilitering. Strategien 
har identifisert nødvendige tiltak innenfor tre satsings-
områder; systematisk ernæringsarbeid, ernæringskom-
petanse og oppmerksomhet på ernæring. Strategien 
strekker seg over tre år og evalueres årlig.

1.0 Innledning

Tilstrekkelig og næringsrik mat er grunnleggende for 
god helse, livskvalitet og evnen til å utføre aktivitet 
gjennom hele livet. Hos eldre som mottar hjemme- 
tjenester er opp mot 60 % i risiko for å utvikle feil- 
og underernæring1. En bedre oppfølging av ernæring 
hos eldre i kommunene kan bidra til å forebygge 
underernæring, funksjonsfall og re-innleggelse i 
sykehjem eller sykehus. Målrettet og god ernærings-
praksis for å forebygge og behandle feil- og under-
ernæring er derfor et kostnadseffektivt tiltak i 
primærhelsetjenesten2.

Brukerne som mottar tjenester fra Enhet for hjemme-
tjenester og rehabilitering (EHR) i Sandnes kommune 
er hovedsakelig eldre innbyggere. Med en økende andel 
eldre i kommunen vil det bli stadig flere med ernærings-
utfordringer. For å være forberedt på økningen av 
ernæringsutfordringer i virksomheten er det et behov 
for en lokal ernæringsstrategi. Satsing på ernærings-
arbeid i virksomheten kan gi en forbedring i ernærings-
relaterte helseutfordringer blant brukere i hjemme-
tjenesten, som for eksempel bedre sårheling og 
immunforsvar, mer retensjon av muskulatur og 
styrke samt raskere rehabilitering. 

«Feil- og underernæring defineres som en 
ernæringssituasjon hvor «mangel på energi, 
protein og/eller andre næringsstoffer 
forårsaker en målbar ugunstig effekt på 
kroppssammensetning og funksjon, samt 
klinisk resultat3.»



Ernæringsstrategi 2022 - 2024 | Mestring gjennom samarbeid og kvalitet

6

2.0 Bakgrunn og utfordringsbilde

Hovedgrunnlaget for denne ernæringsstrategien 
ble dannet gjennom et kartleggingsprosjekt i EHR 
fra 2019 – 20204, hvor klinisk ernæringsfysiolog (KEF) 
ble tilsatt som prosjektleder for å kartlegge status 
og behov. I kartleggingen ble det identifisert flere 
forbedringsområder innenfor ernæring. Kartleggingen 
vektla særlig forebygging og tidlig behandling av under-
ernæring i hjemmetjenesten, samt optimalisering av 
ernæringsbehandling innenfor rehabilitering og 
etterbehandling på Sandnes Helsesenter (SHS).

Prosjektet avdekket at ansatte i EHR hadde behov for 
mer kompetanse og bedre verktøy for å yte en god 
ernæringspraksis med risikovurderinger og ernærings-
planer. Behovet for prosedyrer i ernæring ble fremhevet, 
sammen med skjematiske verktøy til hjelp for enkel 
gjennomføring og god dokumentasjon. Virksomheten 
hadde større behov for oppmerksomhet på ernæring 
gjennom ernæringstavler på avdeling, ernæring som 
tema i års-hjul samt et eget ernæringsnettverk med 
ernæringskontakter. 

Utfordringsbilde som ble dannet viser et økende 
behov for ernæringsarbeid i virksomheten, ettersom 
antall brukere og kompleksiteten i sykdomsbildet 
øker. Kartleggingen avdekket manglende risiko-
vurderinger for underernæring, hvor omtrent 10 % 
av brukere ble risikovurdert i 2019. Mindre enn 
halvparten av dem i risiko fikk individuell kartlegging 
og ernæringsplan4. Dette gjenspeiler også i nasjonal 
statistikk5.

I kartleggingen ble det produsert en midlertidig 
handlingsplan med anbefaling om en egen påfølgende 
ernæringsstrategi for virksomheten4. En lokal ernærings-
strategi er i samsvar med anbefalinger fra Helse- og 
omsorgs departementet. Dette er for å oppnå ledelses-
forankring og god gjennomføring av systematisk 
ernæringsarbeid. I lokale ernæringsstrategier er 
det anbefalt at det medfølger en handlingsplan2.

Ernæringsstrategien følger opp interne planer i 
kommunen gjennom «En god hverdag – for alle» 
og «Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023» 
som omhandler kunnskap og kompetanse, pårørende 
og tiltak for bedre rehabilitering og tverrfaglighet7,8.   

I tillegg til kartleggingsprosjektet og interne planer har 
det blitt lagt frem en rekke nasjonale meldinger, planer 
og rapporter om ernæring som inkluderer eldre i helse- 
og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet 
sin nasjonale ernæringsstrategi «God og riktig mat hele 
livet» - ligger til grunn for denne strategien2. 

 2019 2020
Landet 
(2019)

Antall hjemmeboende brukere per 31.12 2517 2544 257 494

Andel med alle funksjonsvariabler kartlagt i perioden 85% 97% 66%

Andel med med kartlegging av opplysninger om bolig/hjemmesituasjon 97% 98% 91%

Andel med registrering om individuell plan 97% 92% 85%

Andel med ernæringskartlegging (helsetjenester i hjemmet) 11% 24% 16%

Figur 1. Helsedirektoratet, rapportert IPLOS-data fra kommunene. Dashboard - KPR - Tilbakemelding IPLOS innsending  

(helsedirektoratet.no)

«EHR bruker Mini Nutrional Assessment 
Short Form (MNA-SF) som risikovurderings-
skjema. Dette er et validert verktøy som 
skårer brukeres ernæringsstatus. Skåringen 
er tredelt; normal ernæringsstatus (12-14 
poeng), i ernæringsmessig risiko (8-11 poeng) 
og underernært (0-7)6.»
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EHR - Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
Virksomhetsleder

Ass. Virksomhetsleder Demenskoordinator

Administrasjonskonsu-
lenter

Klinisk ernæringsfysiolog

Frivillighetskoordinator
Fagutvikler velferds-

teknologi

Sone Austtrått

Sone Lura
Lura dagsenter

Rundeskogen dagsenter

Nattpatruljen
Austrått dagsenter

Mestring gjennom samarbeid og kvalitet

Sandnes helsesenter

Rehabilitering 
og natt-tjeneste

Etterbehandlig

Korttid

Et av tiltakene under innsatsområdet systematisk 
ernæringsarbeid er nettopp å utvikle og implementere 
lokale ernæringsstrategier. EHR sin ernæringsstrategi 
ses også i sammenheng med oppfølging av Meld. St. 15 
(2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for 
eldre9. Folkehelseinstituttet sine «Nasjonale faglige 
retningslinjer for forebygging og behandling av under-
ernæring» er også en del av grunnlaget for utvalget 
av satsingsområder og tiltak i strategien3. 

Strategien følger også opp anbefalinger fra 
«Riksrevisjonen – riksrevisjonen undersøkelse 
av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen 
2018-201910.» 

Ernæringsstrategien er utarbeidet på bakgrunn av 
intern kartlegging, kommunens interne planer, samt 
nasjonale rapporter og retningslinjer. Den er deretter 
tilpasset EHR sin organisasjonsstruktur. 

Figur 2. EHR er en virksomhet bestående av syv avdelinger i hjemmetjenesten med omtrent 1250 brukere og fire avdelinger på 
Sandnes Helsesenter med totalt 40 sengeplasser. Hver avdeling har en avdelingsleder og to ernæringskontakter.

Sone Riska
Riska dagsenter

Riska eldresenter

Trones A
Trones eldresenter

Skeianetunet eldresenter

Sone Rovik
Rovik dagsenter

Sone Åse

Sone Sentrum Hverdagsrehabilitering
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3.2 Innsatsområder

3.0 Hovedmål og innsatsområder

3.1 Hovedmål

Sikre kvalitet i virksomhetens ernæringsarbeid for å forbedre 
ernæringsstatusen til brukere i ernæringsmessig risiko og brukere 
som er feil- og underernært.

4.0 Visjon

Sandnes - i sentrum for fremtiden

-  Vår ernæringspraksis skal være i sentrum for å fremme  
god helse med fremtidsrettede løsninger for våre brukere.

M

A

T

Målrettet kvalitetssikring av ernæringspraksis  
gjennom systematisk ernæringsarbeid.

Adekvat ernæringskunnskap og kompetanse 
i alle ledd i tjenestetilbudet.

Tilstrekkelig oppmerksomhet rundt ernæring 
og brukernes ernæringsstatus.
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Romslig 
- i møte med brukeres 
ulike ernæringsbehov.

Modig 
- i ernæringsarbeidet med 

ambisiøse mål og modige tiltak.

Sunn 
- utvikling av ernæringsarbeidet 

for å sikre våre brukere en bedre 
helse og livskvalitet.

Figur 3. 
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5.0 Innsatsområde systematisk 
ernæringsarbeid

5.1 Delmål

5.1.1 Alle brukere i EHR skal risikovurderes for 
ernæringsmessig risiko med validert verktøy

Målet med en god ernæringspraksis og systematisk 
ernæringsarbeid er å tidlig oppdage hvem som er i 
risiko for feil- og underernæring, for å kunne forebygge 
sykdom og funksjonsfall. Dette vil gi bedre livskvalitet, 
rekonvalesenstid og bedre helse. Basert på tall fra 
Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) 
og Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) ble 
omtrent 25 % av hjemmeboende tjenestebrukere i 
Sandnes kommune risikovurdert for underernæring 
i 2020. Dette er en økning fra omtrent 10 % i 2019 
(Figur 1). 

Denne forbedringen ble sett i Sandnes kommune 
etter kartleggingsprosjektet med implementering av 
midlertidig handlingsplan. Tallet fra IPLOS og KPR er 
basert på omtrent 2500 brukere i hjemmet, hvorav 
omtrent halvparten av disse er EHR sine brukere. 
Det vil si at EHR sin innsats på ernæringsarbeid har 
gitt Sandnes kommune en forbedring på kvalitets-
indikator på ernæring for hjemmeboende brukere. 
EHR skal fortsette å jobbe med systematisk ernærings-
arbeid slik at alle brukere blir risikovurdert. Selv om 
målet er at 100 % av brukere blir risikovurdert innen 
2024, vil det være grupper av brukere som ikke blir 
risikovurdert. Dette gjelder for eksempel palliative 
brukere og brukere som motsier seg risikovurdering. 

5.1.2 Alle brukere som er i ernæringsmessig risiko 
skal få en ernæringsplan med målrettede tiltak. 

For å kunne utarbeide en ernæringsplan med målrettede 
tiltak er det behov for å kartlegge årsaker til ernærings-
messig risiko eller underernæring.. Dersom en individuell 
kartlegging er gjort grundig vil tiltakene bidra til bedre 
måloppnåelse og avviket mellom ernæringsbehov og 
inntak vil synliggjøres. Regelmessig risikovurdering og 
veiing av brukeren vil gi en god indikasjon på om tiltak 
når frem eller om det er behov for revidering av tiltak. 
Dette er i tråd med «Pasientsikkerhetsprogrammets 
tiltakspakke for forebygging og behandling av under-
ernæring i hjemmetjenesten»11.

5.1.3 Informasjon om ernæringsmessig risiko  
skal videreføres til samarbeidsparter

For brukere som er i risiko for underernæring er 
det viktig at det gis informasjon til brukeren, pårørende, 
fastlege og andre aktuelle samarbeidsparter. Monito-
rering gjennom jevnlig veiing og igangsetting av enkle 
tiltak kan ofte være tilstrekkelig i en tidlig fase av 
ernæringsmessig risiko, og kan gjøres med hjelp av 
samarbeidspartnere. Et godt og tverrfaglig samarbeid 
mellom aktuelle parter er essensielt for å systema-
tisere ernæringsarbeidet. Pårørende skal veiledes 
og ved behov kunne rådføre seg med KEF i EHR.

5.1.4 Risikovurderinger og ernæringsplaner 
skal dokumenteres i journalsystem

Skjematiske verktøy i journalsystemet kan være 
et godt tiltak for å gjøre det enklere for ansatte å 
dokumentere og følge opp punktene i det systematiske 
ernæringsarbeidet. Skjematiske verktøy skal være 
tilgjengelig i kommunens journalsystem (Profil). Utover 
skjematiske verktøy som hjelpemiddel i journalføring 
skal alle ansatte journalføre ernæringsarbeidet. 

5.1.5 Utarbeide enkle prosedyrer for systematisk 
ernæringsarbeid

Enkle og konsise prosedyrer for det systematiske 
ernæringsarbeidet er nødvendig for å kunne følge opp 
god ernæringspraksis. Virksomheten skal ha prosedyrer 
for risikovurdering, bruk av ernæringsplaner samt 
medisinsk teknisk utstyr relatert til ernæring. Disse 
skal til enhver tid foreligge i kommunens kvalitets- og 
avvikssystem (Compilo). Hver avdeling skal ha ansvar 
for å implementere prosedyrer og sikre at disse følges. 
EHR sine prosedyrer på ernæring og medisinsk teknisk 
utstyr skal samsvare med prosedyrene til spesialist-
helsetjenesten og andre samarbeidsparter i regionen. 

5.2 Evalueringsmetoder

-  KPR/IPLOS, prosentandel hjemmeboende  
brukere risikovurdert

-  Målinger, prosentandel i ernæringsmessig risiko  
som har fått ernæringsplan

- Målinger på dokumentasjon i Profil
-  Årlig revidert prosedyre for systematisk  

ernæringsarbeid i Compilo
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6.0 Innsatsområde kunnskap 
og kompetanse

6.1 Delmål

6.1.1 Ansatte rundt brukere med ernæringsut-
fordringer skal ha tilstrekkelig kompetanse til å 
gjennomføre risikovurdering og utarbeide enkle 
ernæringsplaner

Kartleggingsprosjektet i EHR avdekket at majoriteten 
av ansatte ikke følte seg trygg på hvordan en gjennom-
fører risikovurdering med validert verktøy, og hva en 
ernæringsplan egentlig innebærer. En risikovurdering 
kan utløse etiske dilemma og andre utfordringer i 
møte med brukere, og det vil derfor være behov for 
tilstrekkelig kompetanse for å redusere motstand i 
dette arbeidet i møte med brukeren. Økt kompetanse 
om enkle ernæringsplaner kan ufarliggjøre den indivi-
duelle kartleggingen og utvikling av målrettet tiltak for 
den enkelte bruker. Denne nødvendige kompetansen 
skal sikres gjennom opplæring i internundervisninger, 
fagdager og personalmøter.  

6.1.2 Obligatorisk basiskurs i ernæring for alle 
ansatte 
 
For å lykkes med tidlig forebygging og behandling 
av feil- og underernæring er det avgjørende med 
tilstrekkelig kompetanse om sammenhengen mellom 
ernæring og helse. Med riktig kunnskap vil tjenesten 
kunne fange opp ernæringssvikt og forebygge feil. 
For å unngå at kvaliteten på tjenesten blir varierende 
og tilfeldig basert på hvem den enkelte bruker møter 
i virksomheten er det nødvendig med systematisering 
av kompetanseheving. For å kvalitetssikre basiskom-
petanse kan et obligatorisk kurs i ernæring gjennom 
bruk av portalen KS-læring og kompetanseplaner i 
KOMPIS være en god løsning. 

6.1.3  Opprette et ernæringsnettverk med 
ernærings-kontakter

Virksomheten består av omtrent 750 ansatte fordelt på 
300 årsverk. Det blir en stor utfordring å spesialisere 
alle ansatte i ernæring utover basiskunnskap. Etablering 
av et ernæringsnettverk med utvalgte ansatte som 
ernæringskontakter kan være en god løsning. 
Ernæringskontaktene prioriteres i fagdager, kurs og 
samlinger som omhandler ernæring. For å unngå at 
det blir sårbart krever dette at hver avdeling i EHR har 
to ernæringskontakter som skal spesialiseres i ernæring 
og ernæringsarbeid. Disse ernæringskontaktene kan 
samarbeide tett med KEF med forespørsel om henvising 
for hjemmebesøk og tilsyn av brukere i EHR. Ernærings-
nettverket vil være i dialog med hverandre gjennom en 
egen Teams-gruppe og årlige faglige samlinger.

6.1.4 Drive med fagutvikling i EHR

KEF i EHR sin stab skal kvalitetssikre kompetanse og 
oppdatere ernæringsarbeidet i tråd med nye nasjonale 
faglige retningslinjer. EHR skal etterstrebe å være ledende 
innenfor ernæringsfaget og skal gjennom fagutvikling 
finne gode og nyskapende løsninger på ernæringsut-
fordringer. EHR bruker ernæringsstudenter som ressurs 
og skaper samarbeid med universiteter som har 
ernærings-utdannelser. EHR skal være deltakende 
i nasjonalt ernæringsnettverk for kommunale-KEF`
er og delta på ernæringskonferanser. 

6.1.5 Tilføre matfaglig kompetanse på 
avdelingskjøkkenet

Med tidspress som en potensiell barriere for helse-
arbeidere å oppnå god ernæringspraksis på institu-
sjoner kan det være en god løsning å sikre matfaglig 
kompetanse på kjøkkenet. EHR skal etterstrebe at 
kjøkkenassistenter som er i fronten i møte med 
brukere mottar kompetanseheving innenfor ernæring.

6.2 Evalueringsmetoder

-  Spørreskjema, kompetanse på risikovurderinger  
og utarbeidelse av enkle ernæringsplaner. 

- Basiskurs, prosentandel som har gjennomført.
-  Egen oppdatert oversikt over ernæringskontakter 

avdelingsvis.
-  Andel kjøkkenassistenter med økt kompetanse om 
ernæring

Hva er krav til innhold i en ernæringsplan?

- Ernæringsstatus (MNA)
- Ernæringsbehov (energi og protein)
- Vurdering av næringsinntak 
- Mål 
- Konkrete tiltak
- Plan for evaluering
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7.0 Innsatsområde oppmerksomhet 
på ernæring

7.1 Delmål

7.1.1 Ernæring i virksomhetens årshjul

For å løfte ernæringsarbeid i virksomheten er det 
nødvendig å disponere både tid og ressurser gjennom 
ledelsesforankring. For å sikre dette skal EHR bruke 
ernæring i årshjulet som et eget tema. En egen 
«ernæringsmåned» i årshjulet vil være en drahjelp  
til å prioritere ernæringsarbeidet i avdelingene.  
Dette skal brukes til å ajourføre veiinger, MNA 
vurderinger, ernæringsplaner, IPLOS/KPR regi- 
streringer og journalføringer. 

7.1.2 Ernæringstavler på avdelingene

For å rette oppmerksomheten på brukere som er i 
ernæringsmessig risiko kan det brukes ernæringstavler 
på avdelingen. Dette vil synligjøre de brukere som trenger 
ekstra oppmerksomhet på ernæring. Ernæringstavler 
var et av tiltakene som ble utarbeidet i kartleggings-
prosjektet. Tavlene skal fremheve info om MNA score 
og vektutvikling.

7.1.3 Måltidsvenn og bruk av frivillighet

Eldre og ensomme hjemmeboende brukere kan  
bli underernært av flere årsaker, men psykososiale 
faktorer kan ofte bli oversett. Mat som en sosial 
aktivitet kan være et hjelpemiddel for at eldre 
hjemmeboende får økt matlyst og spiser et nærings-
rikt måltid. Her kan frivillighetens ressurser bidra til 
å forebygge feil- og underernæring gjennom et 
prosjekt for «måltidsvenn». I samarbeid mellom 
KEF og frivillighetskoordinator skal dette tiltaket 
etableres i EHR. 

7.1.4 Tverrfaglig ernæringsarbeid i 
virksomhetens stab og avdelingsledere

Gjennom månedlige faste møter i virksomhetens stab 
kan ernæring videreføres til andre fagområder. Dette 
vil gradvis øke bevissthet omkring ernæring gjennom 
kunnskapsdeling. Ernæring kan flettes inn i arbeidet 
med demens, velferdsteknologi og frivillighet. Samarbeid 
med hverdagsrehabilitering, ergoterapi og fysioterapi 
kan også inngå i det tverrfaglige ernæringsarbeidet. 

7.2 Evalueringsmetode

-  Ernæring tilstede i virksomhetens og avdelingenes 
års-hjul  

- Målinger, andel avdelinger som har ernæringstavler
- Status på prosjekt måltidsvenn 

EHR har i 2022 utvidet stab med en 
frivillighetskoordinator som en del av 
satsingen på frivilligheten. I samarbeid 
med KEF skal det etableres tiltak mot 
ensomme eldre i kommunen gjennom 
“måltidsvenn”.
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Virksomhet: 
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering.

Mål: 
Sikre kvalitet i virksomhetens ernæringsarbeid for å forbedre  
ernærings-statusen til brukere i ernæringsmessig risiko og 
brukere som er feil- og underernært.

Ansvarlig: 
Virksomhetsleder, ass. virksomhetsleder, avdelingsledere, 
KEF, ernæringskontakter og ansatte i avdelingene. 

Evaluering: 
Årlig. 

9.0 Handlingsplan 2022–2024
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5.0 Innsatsområde systematisk ernæringsarbeid

 Nr. Hva skal gjøres (Tiltak) Hvordan Status og evaluering

5.1.1

Alle brukere i EHR skal  
risikovurderes for ernærings-
messig risiko med validert 
verktøy. 

- MNA kortversjon, skjema i Profil.
-  Innen to dager etter innkomst på SHS  

og to uker i hjemmetjenesten.
-  Brukere med normal ernæringsstatus  

risikovurderes årlig.
-  Brukere i ernæringsmessig risiko  

risikovurderes hver 3. mnd. 

5.1.2

Alle brukere som er i 
ernæringsmessig risiko  
skal få en ernæringsplan 
med målrettede tiltak.

Skjemaet «Ernæringsplan» i Profil fylles ut ved å:

1. Identifisere årsak til  ernæringsmessig risiko.
2. Estimere energibehov.
3. Avgjøre hyppighet på veiing.
4. Målrettede tiltak i henhold til ernæringstrapp.

5.1.3
Informasjon om ernærings-
messig risiko skal videreføres 
til samarbeidsparter.

-  Videreføre informasjon til bruker, pårørende, 
fastlege og andre aktuelle parter.

5.1.4
Risikovurderinger og 
ernæringsplaner skal doku-
menteres i journalsystem.

-   Fortrinnsvis bruke skjema MNA og Ernæringsplan 
under fanen «Skjema». Kan også journalføre i fritekst 
under tema «ernæring» i Plan/Rapport.

5.1.5
Utarbeide enkle prosedyrer 
for systematisk ernærings-
arbeid.

-  Årlig reviderte prosedyrer i Compilo for risiko-
vurdering, ernæringsplan, medisinsk teknisk utstyr 
og gjennomføring av måltid.
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6.0 Innsatsområde kunnskap og kompetanse

 Nr. Hva skal gjøres (Tiltak) Hvordan Status og evaluering

6.1.1

Ansatte rundt brukere 
med ernæringsut-
fordringer skal ha til-
strekkelig kompetanse 
til å gjennomføre risiko-
vurdering og utarbeide 
enkle ernæringsplaner.

-  MNA og Ernæringsplan som tema i intern- 
undervisninger, fagdager og personalmøter. 
Særlig fokus på ernæringskontakter. 

6.1.2
Obligatorisk basiskurs i 
ernæring for alle ansatte.  

-   E-læringskurs gjennom KS-læring og i  
kompetanseplaner i KOMPIS. 

6.1.3
Opprette et ernærings-
nettverk med ernærings-
kontakter.

- To ernæringskontakter per avdeling utnevnes.
- Egen Teams-gruppe for ernæringsnettverk..
-  Ernæringskontakter prioriteres på ernærings 

kurs, konferanser og fagdager.
- KEF i stab fasiliterer ernæringsnettverket.

6.1.4
Drive med fagutvikling 
i EHR.

-  Organisatorisk ernæringsarbeid i virksomheten 
med prosjekter.

-  Delta i nasjonal ernæringsnettverk for  
kommune-KEF`er.

-  Samarbeid med universitetene, bruke  
ernærings- studenter som ressurs.

-  Representere EHR i årlig ernæringskonferanse.

6.1.5
Tilføre matfaglig kom-
petanse på avdelings- 
kjøkkenet.

 -  Kompetanseheving av kjøkkenassistenter  
og helsefagarbeidere.
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7.0 Innsatsområde oppmerksomhet

 Nr. Hva skal gjøres (Tiltak) Hvordan Status og evaluering

7.1.1

Ernæring skal være et 
spesifikt punkt i virk-
somhetens og avdelin-
gens årshjul for å rette 
oppmerksomhet på inn-
satsområde 5.0 og 6.0.

-  MNA og Ernæringsplan som tema i intern- 
undervisninger, fagdager og personalmøter. 
Særlig fokus på ernæringskontakter. 

-  Egen «ernæringsmåned» for påminnelse og 
ajourføring av MNA, ernæringsplan, veiing  
og IPLOS/KPR regi- 
strering. 

7.1.2
Ernæringstavler  
på avdelingene.

-  Ernæringstavler på alle avdelinger for å frem-
heve brukere som er i ernæringsmessig risiko. 

7.1.3
Måltidsvenn og  
bruk av frivillighet.

-  KEF og ernæringskontakter samarbeider  
med frivillighetskoordinator om prosjekt  
for måltidsvenner i EHR.

7.1.4

Tverrfaglig ernærings- 
arbeid i virksomhetens 
stab og blant avdelings- 
ledere.

-  KEF deltar på månedlige stabsmøter for å 
innarbeide ernæring i andre fagområder i 
samarbeid med blant annet demenskoordinator, 
velferdsteknolog, hverdagsrehabilitering og 
frivillighetskoordinator. 



Kontaktinformasjon 
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 

Jadarveien 2, 4307, Sandnes. 
EHR@sandnes.kommune.no. 
51 68 15 00. 

Klinisk ernæringsfysiolog. Baktash Shahrestani. 
baktash.shahrestani@sandnes.kommune.no


