
 

 

nutritionDay gjennomføring ved St. Olavs hospital i 2019 
 

 
Vi deler her forberedelsesarbeidet til gjennomføring av nDay ved St. Olavs hospital i 2019 og 
metoden som ble brukt. Med dette håper vi å inspirere andre til å gjennomføre nDay på sitt sykehus 
innenfor de ressursene man har tilgjengelig. 
 
St. Olavs hospital deltok første gang i nDay i 2008 og har senere deltatt årlig med 7-8 sengeområder 
fram til 2014. I 2019 ble i alt 55 sengeområder invitert til å delta. Sykehuset har nedfelt i 
Ernæringsstrategien 2010-2020 at St. Olavs hospital skal delta i nDay som en del av sykehusets 
strategi for å sikre at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet. I 2011 ble nDay vurdert å 
falle innunder definisjonen av intern kvalitetssikring av Personvernombudet og det ble i 2013 gitt 
godkjenning for å gjennomføre nDay som et kvalitetssikringsprosjekt årlig til og med 2020.  
  
Ulike varianter av gjennomføringen av nDay har vært forsøkt med involvering av studenter, 
enkeltpersoner i sykehusets Ernæringsutvalg, kliniske ernæringsfysiologer og interne 
ernæringsgrupper. I 2019 ble det bestemt å gjennomføre nDay ekspress, som er en kortere variant av 
nDay og involvere ressurspersoner i ernæring fra sengepostene i innsamling av data.  
  
Ressurspersoner i ernæringer et nettverk som ble opprettet i 2018. Dette nettverket består av 72 
sykepleiere fra 55 sengeposter og driftes av Ernæringsutvalget. I psykiatrien er det hovedsakelig 
vernepleiere som er ressurspersoner.   
  
Ernæringsutvalget involverte ressurspersonene i ernæring for å gjennomføre nDay, men mener ikke 
at det er en forutsetning for andre sykehus å ha tilsvarende nettverk for å gjennomføre nDay. Andre 
sykehus kan ha andre nettverk man kan benytte, f.eks med undervisningsykepleiere, 
fagutviklingssykepleiere, kvalitetsrådgivere, implementeringssykepleiere eller andre. Det er også 
mulig å benytte studenter og kliniske ernæringsfysiologer.  
  
Ved å rette invitasjonen til seksjonslederne ved de ulike sengeområdene og via dem legge til rette for 
at ressurspersonene kunne delta ble hver enkelt sengeområde ansvarliggjort med å finne løsninger 
for gjennomføringen. Seksjonslederne viste seg å være svært løsningsorientert med å legge til rette 
for at ressurspersonen ble fristilt denne dagen for å kunne prioritere nDay.  



 

 

Arbeidsflyt 

 
Tid Person og rolle Oppgave 

Juli 2019 Ingrid Løvold Mostad 
Koordinator i Ernæringsutvalget 

e-post utsending til alle 55 seksjonsledere 
ved sykehuset 
 
Vedlegg 1. E-post 9.7.2019 
 

September-
oktober 

Ingrid Løvold Mostad 
 

Ringerunde til alle 55 seksjonsledere for å 
avklare om de hadde besluttet å delta, 
deretter purringer med e-post til dem som 
ikke hadde svart 
Status 
26 sengeposter ønsket å delta 
 

Karina Karlsen, klinisk 
ernæringsfysiolog 

Informasjon om nDay til ressurspersonene i 
nettverksmøte og individuelt i sengeposter. 

Lene Thoresen 
nDay koordinator ved St. Olavs 
hospital 

Bestille id-nummer til sengeposter som ikke 
har deltatt tidligere 

Ingrid Løvold Mostad 
 

Kopiering av nDay skjemaer påført 
sykehuskode og sengepostens id-nummer. 
2 timers arbeid som kvalitetsikret at alle 
skjema hadde rett påført id-nummer 
 

4.-6. 
november 

Ingrid Løvold Mostad  
Karina Karlsen, 
Unni Hildrum, sykepleier psykiatrien 

Oppmøte ved alle sengeposter med nDay 
skjemaene, snakke med hver ressursperson 
  
 

 Ingrid Løvold Mostad e-post utsending til ressurspersonene med 
sjekkliste og vedlagt nDay skjema som en 
sikkerhet i tilfelle behov for flere kopier. 
Seksjonsleder ble satt i kopi e-post. 
 
Vedlegg 2. E-post 5.11.2019 og sjekkliste 
 

7. 
november 

Ingrid Løvold Mostad,  
Karina Karlsen og Unni Hildrum 

Runde for å høre om gjennomføringen gikk 
som planlagt, gav tips 
Telefon til avdelinger som fysisk lå utenfor 
området til hovedsykehuset 

 Ingrid Løvold Mostad  
 

Registrere i databasen resultater fra 
somatiske sengeposter 

Unni Hildrum Registrere i databasen resultater fra 
psykiatriske sengeposter 

30 dagers 
utfall 

Ingrid Løvold Mostad Hente ut 30 dagers utfall fra somatiske 
sengeposter og registrere i databasen 

Unni Hildrum Hente ut 30 dagers utfall fra psykiatriske 
sengeposter og registrere i databasen 



 

 

 

 
Ressursperson Helene Øverås Steen i arbeid 

 
 
 

Resultat 2019 
 
Totalt 302 pasienter ble spurt om å delta, av disse deltok 218 deltok (72 %) 
 
Somatikk; 200 pasienter ble spurt, 160 deltok (80 %) 
Psykiatri; 102 pasienter ble spurt, 58 deltok (57 %) 
 
 
 
 
 
For St. Olavs hospital 
20.2.2020 
 
 
 
Lene Thoresen  Ingrid Løvold Mostad 

  



 

 

Vedlegg 1 
 
E-post 9.7.2019 
Subject: Ernæringsutvalget informerer om nutritionDay 7. november 2019 - sett av datoen! 
 
Til seksjonsledere / ass. seksjonsledere ved sengeposter som har Ressursperson ernæring 

Kopi til divisjonssjef og aktuelle klinikksjefer, Lise L. Støylen (leder av Ernæringsutvalget), Merete Blokkum (direktør for 

virksomhetsstyring) og Ernæringsutvalgets arbeidsgruppe for Ressurspersoner ernæring 

nutritionDay er en internasjonal punktundersøkelse av ernæringspraksis på sykehus og sykehjem. Undersøkelsen foregår 

én dag pr år, felles for hele verden, og datoen er 7. november i 2019.  

Ernæringsutvalget ønsker at flest mulig sengeposter deltar på nutritionDay i år.  Av praktiske og faglige årsaker avgrenses 

deltakelsen til sengeposter som har oppnevnt Ressursperson ernæring. 

Ernæringsutvalget tar ansvar for praktisk tilrettelegging og alle forberedelser. Vi er avhengige av ressurspersonene i 

ernæring for gjennomføringen på selve dagen. Derfor ber vi seksjonsleder allerede nå legge til rette for at 

ressurspersonen(e) kan ha dagvakt torsdag 7. november og kan jobbe med nutritionDay på hele vakta. Deltakelse er 

selvsagt frivillig, men informasjon om denne tilretteleggelsen går samlet ut nå, for at deltakelse kan bli mulig. 

Informasjon og nødvendig opplæring skjer via tre kanaler: 

1. i direkte møte med klinisk ernæringsfysiolog Karina Karlsen, hun besøker alle ressurspersonene nå i sommer på deres 

arbeidsplass 

2. på de sentervise møtene i nettverket Ressurspersoner ernæring som vil gå av stabelen i september og oktober. Den 

enkelte ressursperson vil få invitasjon til ETT møte hver 

3. informasjon via e-post fra undertegnede til ressurspersonene, med kopi til seksjonslederne, fulgt opp av telefoner ved 

behov. 

Siden deltakelsen er frivillig, vil det senere bli satt en frist for påmelding. Fristen vil bli rundt 20. oktober.  

Arbeidsoppgavene for sengepostene blir utfylling av noen skjema. På nutritionDay skal det fylles ut 2 ark for hver 

deltagende pasient (se vedlegg). Ett ark skal fylles ut av pasienten selv, det andre er for utfylling av ressurspersonen. (Det 

skal også fylles ut et par avdelingsark, nærmere informasjon om dem kommer senere). Hvert sengepost vil få utarbeidet en 

egen rapport i ettertid, basert på opplysningene på de nevnte arkene. Ressurspersonen kommer til å stå som kontaktperson 

på pasientarket. 

Flere av dere kjenner til nutritionDay fra tidligere deltakelse ved St. Olav. Ernæringsutvalget har brukt resultatene i sitt 

overordnede forbedringsarbeid. Resultatene fra årets deltakelse blir viktig i forbedring av ernæringsarbeidet på det enkelte 

sengepost. 

Mer informasjon kommer i løpet av høsten, i god tid før påmeldingsfristen. 

Med håp om en positiv innstilling til nutritionDay 2019 og tilretteleggelse på dagvakta 7. november.  

Hjemmesida er på engelsk (www.nutritionday.org), men alle skjema er på norsk. 

Vennlig hilsen  

Ingrid Løvold Mostad 
Klinisk ernæringsfysiolog, dr philos 
Koordinator Ernæringsutvalget 

 

  

http://www.nutritionday.org/


 

 

Vedlegg 2 
 
E-post 5.11.2019 individuelt til hver ressursperson (26 personer) 
From: Mostad, Ingrid Løvold  
Sent: Tuesday, November 5, 2019 11:41 AM 
To: Ressursperson 
Cc: Seksjonsleder 
Subject: Viktig info om nutritionDay 
 
Hei Hilde 
Takk for at du vil gjennomføre nD (nutritionDay) på torsdag 7. nov! 
Vedlagt er 1) sjekkliste og 2) skjema gjeldende for din sengepost 
 
1. Sjekklista – den er oppskrift på hvem som skal gjøre hva, med hvilket skjema. Du kalles nD-kontakt. Merk at 

seksjonsleder også skal fylle ut et skjema. 
2. Skjema – disse er allerede kopiert av oss i Ernæringsutvalget! I løpet av dagen kommer jeg til din sengepost og 

overlevere alle skjema du trenger for å gjennomføre nD. 
 
Men, de er også lagt ved mailen - for oversiktens skyld og som kopieringsgrunnlag hvis det skulle bli behov for ekstra 
skjema. Det forhåndsutfylte avdelingsnummeret er unikt for ditt sengepost. 
 
Spørsmål du måtte ha kan rettes til undertegnede, du finner kontaktinfo på sjekklista. Jeg vil også komme innom deg i løpet 
av selve dagen (altså på torsdag). 
 
På vegne av Ernæringsutvalget vil jeg igjen takke, og ønske lykke til med nutritionDay 2019! 
 
Vennlig hilsen Ingrid 
 
Ingrid Løvold Mostad 

Klinisk ernæringsfysiolog, dr philos 
Koordinator Ernæringsutvalget 

  



 

 

Sjekkliste nutritionDay = nD 

Gjennomføring 7. nov 2019 på St. Olavs hospital av Ressurspersoner ernæring (=nD-kontakter) 

Sjekkliste for nD-kontaktene på hvert sengepost, med kopi til seksjonsleder 

Du har fått 5 ulike skjema: 

 Skjemaets navn Antall eksemplarer Fylles ut av 
1 nDay express 

AVDELINGSARK 
1 Seksjonsleder 

2 nDay express  
30-dagers utfall 

1  
(ett til flere ark, stiftet 

sammen) 

nD-kontakten  
Fyll ut kun kolonnene for navn++ og ID-nr. 

 Lim GJERNE inn navnelapp med fullt navn og 
personnr 

 Gi ID nr 1, 2, 3 osv, for alle pasienter i sengepost 
som er innlagt på nD. Dette kan gjøres allerede 
dagen før for pasienter du vet vil være innlagt 
den 7. november 

 Du må ha fylt ut de to kolonnene før du spør 
den enkelte pasient om å delta, fordi ID-
nummeret må være påført skjemaet pasienten 
skal få 

3 nDay express   

Om denne 
pasienten 

5 – 40 
(ett ark for hver seng) 

nD-kontakten 

 Fyll ut alle felt for alle innlagte pasienter i blå 
boks øverst, fram til den rød streken  

 Fortsett under den rød streken for alle som 
samtykker i å delta ved at de vil svare på 
spørsmålene på pasientarket (se neste ark) 

 Ta godt vare på alle ark, både dem med ja og 
dem med nei til samtykke 

4 nDay express 

PASIENTARK 
5 – 40 

(ett ark for hver pasient 

som har samtykket 
muntlig i å delta på nD. 

Deltakelsen innebærer å 

fylle ut dette arket) 

Pasienten selv 

 Svarene skal gis av pasienten 

 Kryssene kan settes av nD-kontakten hvis 
pasienten foretrekker det (av ulike årsaker) 

5 (svart-hvitt-skjema) 
Kryss av for det 
som gjelder 
denne 
pasienten 

1  
(ett til flere ark, stiftet 

sammen) 

nD-kontakten 
Her overføres data fra ark 3 (Om denne pasienten) 
kun for de pasientene som svarer nei til å delta. 
Altså data fra blå boks øverst, fram til den rød 
streken, for dem som ikke ønsker/ikke kan delta 
 
Hvis det blir for travelt å rekke dette, la arket ligge og 
Ernæringsutvalgets koordinator Ingrid L Mostad fyller inn, etter 
nD. Det er dog bra for kvalitetskontrollen om nD-kontakten 
skriver inn dataene selv. 

 

Ta godt vare på alle ark fram til Ernæringsutvalgets kontaktpersoner henter dem, eller får dem 

overlevert etter annen avtale. Ark 2 (nDay express 30-dagers utfall) skal oppbevares innelåst. 

Kontaktpersoner i Ernæringsutvalget:  

Ingrid Løvold Mostad (25273 / 93411419) og Karina Karlsen (tlf 53756 / 41271191). 

Unni Hildrum (psykisk helsevern, tlf 22937 / 41320224) er kontakt før og etter nD, men ved behov på 

selve dagen 7. november, må Ingrid eller Karina kontaktes 


