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Ja    Dersom svaret er JA på noen av disse spørsmålene, gjennomføres
hovedscreeningen på neste side.

Nei Dersom svaret er NEI på alle svarene, gjennomføres innledende screening
ukentlig. Dersom pasienten skal gjennomgå planlagt større kirurgi, skal en
forebyggende ernæringsplan vurderes for å unngå assosiert ernæringsrisiko.

Er pasienten alvorlig syk?4

Har pasienten hatt redusert næringsinntak de siste ukene?3

Har pasienten tapt vekt i løpet av de siste ukene?2

Er BMI < 20,5?1

NEIJA

Screening av ernæringsmessig risiko (NRS 2002)4)

Innledende screening

En pasient som er alvorlig syk.
Studier er gjort på pasienter med store
apopleksier, alvorlig sepsis, intensivpasienter
(APACHE>10), benmargstransplantasjoner,
store hodeskader, brannskader>40% og
alvorlig akutt pancreatitt.

3Vekttap > 15% siste 3 mnd.
og/eller
BMI < 18.5
og/eller
Matinntak 0-25%
av behov i mer enn en uke.

3

En pasient med tydelig redusert
allmenntilstand pga sin sykdom.
Studier er gjort på pasienter med alvorlig
pneumoni, inflammatorisk tarmsykdom med
feber, akutt nyresvikt, større kirurgiske
inngrep som kolektomi og gastrektomi, ileus,
anastomoselekkasje og gjentatte operasjoner.

2Vekttap 10-15% siste 3 mnd.
og/eller
BMI 18.5-20.5
og/eller
Matinntak 25-50%
av behov i mer enn en uke.

2

En pasient med kronisk sykdom eller en
pasient som har gjennomgått et mindre
kirurgisk inngrep.
Studier er gjort på pasienter med
leverchirrose, nyresvikt, kronisk lungesykdom,
kreftpasienter, pasienter med collum femoris
fraktur, etter cholecystectomi og
laparaskopiske operasjoner.

1Vekttap 5-10% siste 3 mnd.
og/eller
Matinntak 50-75% av behov i mer
enn en uke

1

Ikke syk0Normal ernæringstilstand0

Sykdommens alvorlighetsgradScoreErnæringstilstandScore

Hovedscreening - vurdering av risikograd

Gjennomføres hos pasienter som fyller minst ett av kriteriene i innledende kartlegging

10 Vedlegg 

matinntak 25–60% av behov
siste uke
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• Dersom summen av scorene blir < 3, er pasienten ikke i ernæringsmessig risiko.
Screeningen gjentas etter en uke.

• Dersom summen av scorene blir 3, er pasienten i ernæringsmessig risiko og
målrettet ernæringsbehandling må iverksettes.

• For pasienter eldre enn 70 år legges det til 1 score.

• Pasienten scores fra 0-3 for sykdommens alvorlighetsgrad.

• Pasienten scores fra 0-3 for ernæringstilstand.

Ernæringsmessig risiko vurderes på bakgrunn av ernæringstilstand og sykdommens
alvorlighetsgrad ved hjelp av tabellen til venstre på følgende måte:

FForklaring til hovedscreening

Høyde i meter

Vekt i kilo

1,92

1,90

1,88

1,86

1,84

1,82

1,80

1,78

1,76

1,74

1,72

1,70

1,68

1,66

1,64

1,62

1,60

1,58

1,56

1,54

1,52
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< 18 alvorlig undervekt 18-20 undervekt 20-25 idealvekt > 25 overvekt > 30 fedme

Body Mass Index5) BMI = kg/m2

H
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Beregning av energibehov6)

Pasientens energibehov pr. døgn

+ 10 % for hver grad temperaturstigningFebril

- 10 %Adipøs

- 10 %Alder over 70 år

+ 10 %Alder 18-30 år

+ 10 %Mager

Korrigering for beregning av energibehov

40 kcal/kgPasient i oppbyggingsfase

33 kcal/kgOppegående pasient

29 kcal/kgSengeliggende pasient

Veiledning for beregning av energiforbruk for ulike kategorier pasienter i alderen 30-70 år

Beregning av proteinbehov7)

1

1,5 – 2,0 g/kg/døgnSyke

0,75 – 1,5 – 1,7 g/kg/døgnFriske

Anbefalt daglig proteininntak hos voksne pr. kg kroppsvekt

Gjengitt med tillatelse fra arbeidsgruppen for entaral og parentaral ernæring, www.nske.no
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Forklaring til besvarelse av spørsmål (gjengitt med tillatelse fra "Ernæring på plass i 
behandlingen, Ernæringsstrategien i Helse Bergen"). 

 
Spørsmål 1 (”nå-situasjonen”) 
KMI (= Body mass indeks = KMI =  kroppsmasseindeks) gir en rask vurdering av 
protein- og energistatus basert på individets høyde og vekt. Bestem høyde (se i 
journalen, spør pasienten eller mål) og vei pasienten for å kalkulere KMI (kg/m2), eller 
bruk KMI-tabell. 
 KMI < 18,5:  Lav protein/energistatus er sannsynlig 
 KMI 18,5 – 20,5:  Lav protein/energistatus er mulig 
KMI > 20,5: Lav protein/energistatus lite sannsynlig 
 
Spørsmål 2 (stabil/ustabil tilstand?)  
 
Vekttap: JA/NEI. Ufrivillig vekttap over en periode på 3-6 mnd er en mer akutt 
risikofaktor for underernæring enn KMI Hvis vekten ikke er journalført, spør pasienten 
hva han/hun veide før de ble syke, eller for 3-6 mnd siden. Sammenlign dette med 
aktuell vekt. 
 
Spørsmål 3. (vil situasjonen forverres?) 
 
Spist lite: JA/NEI. Har pasienten spist mindre enn normalt de siste dagene/ukene før 
sykehusinnleggelsen? Har pasienten kostrestriksjoner som medfører et ensidig 
kosthold? Har pasienten svelgproblemer? Har pasienten redusert appetitt? 
 
Spørsmål 4. (vil sykdomsprosessen akselerere situasjonen?) 
 
Alvorlig syk: JA/NEI Har pasienten en økt stressmetabolisme i forbindelse med aktuell 
sykdom (traume, intensivpasient). 
 
Resultat av innledende kartlegging: 
 
Dersom svaret er JA på ett eller flere spørsmål, gå videre til hovedvurdering 
Dersom svaret er NEI på alle spørsmål skal man ikke sette i gang noen 
ernæringstiltak. Den innledende vurderingen repeteres om en uke dersom pasienten 
fremdeles er inneliggende. 
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