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Bergen 24.10.2022  

Høringsinnspill til Regional utviklingsplan 2023-2035 for Helse Vest RHF  
 
Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) arbeider for at fagområdet 
klinisk ernæring integreres i norsk helsearbeid, og for å sikre befolkningen nødvendig, likeverdig og 
god klinisk ernæringsfaglig tjeneste og behandling. Foreningen jobber for at utdanningen av kliniske 
ernæringsfysiologer samsvarer med samfunnets og pasientenes behov for trygge, sikre og effektfulle 
ernæringstjenester av høy kvalitet.    
 
KEFF takker for muligheten til å gi innspill til den regionale utviklingsplanen. Vårt hovedinnspill til 
utviklingsplanen er at behovet for kliniske ernæringsfysiologer bør fremheves både relatert til behov 
for kompetanse og knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For å møte fremtidens behov er det 
nødvendig med rett kompetanse på rett plass. Dette vil bidra til effektive tjenester av høy kvalitet, 
med fokus på tverrfaglig samarbeid og hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene.   
 
I innsatsområde 7, “Medarbeiderne våre”, trekkes det frem at det vil være et stort behov for å 
rekruttere medarbeidere i strategiperioden, og at det derfor må rekrutteres personer med rett 
kompetanse, holde på medarbeiderne og dra nytte av ulik bakgrunn. KEFF støtter at dette er viktig nå 
og i tiden som kommer, men savner at det trekkes frem hvilken kompetanse som trengs.   
 
Målrettet bruk av en bredde yrkesgrupper, inkludert kliniske ernæringsfysiologer, vil gi bedre og mer 
effektiv pasientbehandling. Når det gjelder ernæringsarbeid i helsetjenesten er kliniske 
ernæringsfysiologer den klart best kvalifiserte yrkesgruppen for å sikre god og effektiv 
ernæringsbehandling. Noe som også reflekteres i ulike retningslinjer og anbefalinger fra 
helsemyndighetene. At klinisk ernæringsfysiolog inngår i behandlingsteam bidrar til mer 
hensiktsmessig fordeling av oppgaver og bruk av ressurser, samtidig som pasientene får bedre og 

mer effektiv behandling og samfunnet utnytter de helsefaglige ressursene sine på best mulig måte. Å 

få på plass tilstrekkelig ernæringskompetanse vil være nødvendig i en bærekraftig helsetjeneste som 
møter fremtidens behov.   
 
Behovet for rett kompetanse på rett plass er også relatert til flere andre innsatsområder i planen, 
deriblant innsatsområde 3, “kvalitet og pasientsikkerhet”.    
 
For å redusere uønsket variasjon i kvalitet er det en naturlig forutsetning at man må ha tilstrekkelig 
og lik tilgang på nødvendige ressurser. Ernæring er et område der pasientsikkerheten svikter. I 
dagens spesialisthelsetjeneste er kliniske ernæringsfysiologer en selvsagt del av behandlingsteamet 
og en etterspurt samarbeidspart for leger, sykepleiere og spesialsykepleiere innenfor alle 
fagområder. Disse erfarer at samarbeidet med klinisk ernæringsfysiolog er nyttig og nødvendig, men 
at de i for liten grad er tilgjengelige. Ernæringsbehandling i sykehus preges av at tilgangen på kliniske 
ernæringsfysiologer er for lav. Dette utfordrer sikkerhet og kvalitet i behandlingstilbudet og 
innebærer unødvendig merbelastning på leger, sykepleiere og på helsetjenesten. Bedre tilgang på 
kliniske ernæringsfysiologer vil bidra til bedre og mer effektiv behandling av pasientene og en mer 
hensiktsmessig fordeling av oppgaver. Å sikre tilgangen på tilstrekkelig ernæringskompetanse kan 
bidra til å redusere uønsket variasjon i kvalitet.   
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KEFF mener at behovet for klinisk ernæringsfysiolog bør omtales i planen og knyttes opp mot den 
tverrfaglige kompetansen som er nødvendig i arbeidet med de mest sårbare pasientene.  
  
Ta gjerne kontakt med oss, om vi kan bidra med nærmere dokumentasjon eller utdyping av forhold vi 
beskriver i vårt innspill.  
  
Med vennlig hilsen   
 
Aslaug Drotningsvik   
Leder, Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet  
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