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Klinisk ernæringsfysiolog

Stillingens formål

•Kvalitetssikre god håndtering av ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten

•Sikre at kartlegging, forebygging, og behandling av underernæring hos brukerne er i 
tråd med nasjonale retningslinjer

•Samarbeide med, veilede og undervise annet helsepersonell innen ernæring

•Drive forbedringsarbeid innen ernæring

•Bistå med pasientrettet veiledning, behandling og oppfølging i komplekse og alvorlige 
ernæringsmessige saker.



Ansvarsområde

1. Kompetanseheving av ansatte i Helse- og omsorgsavdelingen

Via ernæringskontakter eller som internundervisning

Generell og spesifikk kompetanseheving innen ernæring

Egne nettverk

Trygge personalet i utfordrende situasjoner

2. Utvikling og implementering av tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring

Av prosedyrer, rutiner, verktøy og undervisningsmateriell for forebygging og behandling av underernæring

3. Individuell ernæringsbehandling

Klinisk ernæringsfysiolog - supplere allerede etablerte helsetjenester for å sikre god ernæringspraksis

Prioriterte problemstillinger: Svært alvorlig underernæring, samt komplekse sykdomsbilder og underernæring



Ordinær hjemmetjeneste - drift

•Systematisk arbeid
•Prosedyre for å kartlegge, forebygge og behandle underernæring
•Måle vekt og høyde en gang pr. mnd.
•Ernæringskartlegging i primærsamtaler - to ganger pr. år
•Kompetanseheving
•Ernæringskontakter

•Stort fokus på ernæring i daglig drift
•Fast tema på rapporter
•Beriking av måltider og sitte sammen med de som spiser lite
•Ernæringstilskudd til brukere ved behov
•Reduksjon av nattfaste



Sykehjem -drift

Systematisk arbeid med prosedyre 

•Oppfølging ernæring institusjon 

•Alle pasienter kartlegges ved innkomst (og hver 12 uke)

•Vekt x 1 per måned (v/risiko hyppigere)

•Kartlegger behov for tilrettelegging

•Ved økt risiko for underernæring/feilernæring- tiltak

•Personalet tilstede ved alle måltider, veileder og hjelper

•Fagnettverk - fagsykepleiere 



Fortsettelse Sykehjem

•Veiledning av klinisk ernæringsfysiolog

•Ernæringsgruppe i sykehjemmet

•Avdelingsassistenter med kunnskap om naturlig beriking

•Nært samarbeid med institusjonskjøkkenet.

•Tradisjonsmatdager og baking av hvetebakst

•Ernæring som viktig del av miljøarbeidet



Individuell ernæringsbehandling

•Direkte individuell ernæringsbehandling etter 
prioriteringsnøkkel

•Veiledning av de som står i behandling av pasienter

•Kvalitetsindikator på ernæring:

•Antall med ernæringsskreening

•Antall som er i risiko etter kartlegging

•Antall med ernæringsplan



Øvrig ernæringsarbeid mot eldre

• Hukommelsessteamet

• Seniorhelse

• Rehabiliteringsavdeling

• Terapeuter i dagoppsøkende rehabiliteringstjeneste

• Spisevenn i samarbeid med Røde kors (planlegges)



•Spørsmål, innspill eller tanker?




