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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt
To små undersøkelser ved avdelinger i Helse Førde viser at pasienter med behov for
ernæringsbehandling ikke alltid blir identifisert. Det er behov for informasjon om hvilken
kompetanse som finnes hos helsepersonell med tanke på ernæringsbehandling,
ansvarsplassering for å identifisere, planlegge og gjennomføre ernæringsbehandling og
hvilke pasientgrupper i Helse Førde som per i dag ikke blir identifisert og derfor ikke får
igangsatt adekvat ernæringsbehandling.
Denne kunnskapen vil lette arbeidet med å videreutvikle en ernæringsstrategi for Helse
Førde hvor en kan planlegge og iverksette tiltak for de viktigste funnene i dette prosjeket.

Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?
Gjennom prosjektet ønsker vi å kartlegge ulike utfordringer med tanke på den nåværende
ernæringssituasjonen i Helse Førde. Målet med prosjektet vil være å identifisere behov for
ernæringsbehandling, avklare ansvarsplassering for ernæringsbehandling og kunnskap om
ernæringsbehandling.
Prosjektet vil på sikt kunne føre til
 at pasienter med behov for ernæringsbehandling blir identifisert
 helsepersonell blir kjent med metoder for kartlegging av ernæringsstatus
 relevante koder for ernæringsbehandling blir benyttet i DIPS
 at helsepersonell får adekvat kunnskap om ernæringsbehandling slik at pasientens
ernæringsstatus blir ivaretatt

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt

Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast?
Prosjektet vil benytte seg av Forbetringsprogrammet som metode, men i første omgang
konsentrere seg om
• Kartlegging
• Analysere resultat og funn
Screening av ernæringsstatus av alle inneliggende pasienter ved hjelp av NRS 2002. Data
samles inn og analyseres per avdeling og samlet.
Spørreskjema til ledere av kliniske avdelinger. Data analyseres samlet.
Gjennomgang av rapporter i DIPS for å finne tall på statistikk for ulike koder for
ernæringsbehandling.
Kartleggingen vil gi svar på hvor en trenger å øke fokuset på dette området, hvilken
kompetanse som trengs for å ivareta ernæringsbehandlingen som anbefalt bl.a i Nasjonale
faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring og hvilket potensiale

en har for å forbedre koding og dokumentasjon av ernæringsstatus.
Sammenfatning av resultat samles i en rapport som vil danne grunnlaget for utvikling av en
ernæringsstrategi i foretaket
Evaluering av effekt
Det vil være ønskelig å gjennomføre årlige punktprevalensscreeninger i alle avdelinger for å
se om daglig rutine avviker fra anbefalt praksis og for å skape fokus på ernæring på
avdelingene.
Tilknytning til den internasjonale Nutrition Day vil være nyttig

Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Når dette er gjennomført, vil det være ønskelig å videreføre prosjektet med implementering
av tiltak med bakgrunn i bl.a Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling
av underernæring i de ulike avdelingene og sengepostene.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Pasienter har i snitt kortere liggetid på sykehus i dag enn tidligere. En del pasienter skrives
ut til andre deler av helsetjenesten, som for eksempel bo- og omsorgsboliger.
Dokumentasjon av screening av ernæringsstatus og igangsatt ernæringsbehandling som
følger pasienten fra spesialisthelsetjenesten til neste ledd i helsetjenesten vil kunne gi
raskere rekonvalesens, færre komplikasjoner og færre reinnleggelser. Det er derfor av verdi
for andre enheter i regionen at Helse Førde innarbeider en god praksis på
ernæringsområdet og kan dokumentere dette.
Resultat frå prosjektet kan presenterast på fagdager, konferanser mm
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