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Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

1. Innhold 
FO NANDA Sykepleiediagnoser 

4 00002 Ubalanse i ernæring: Mindre enn kroppsbehovet  

4 00102 Mangelfull egenomsorg: spising    

4 00025 Risiko for forstyrrelser i væskebalansen   

4 00134 Kvalme  

4 00045 Svekkede munnslimhinner  

   

FO Mål 
4 Opprettholder vekt 
4 Har vektøkning (konkretiser kg) 
4 Har tilfredsstillende ernæringsinntak 
4 Er i væskebalanse 
4 Er fri for kvalme 

4 Har optimal munnhelse 

  

FO NIC  Sykepleietiltak og forordninger Frekvens/tid 
 1160 Overvåke ernæring  

  Kartlegge ernæringsstatus  (1, 2, 3) Ved innkomst 

  Identifisere årsak til redusert matinntak  

  Kartlegge matpreferanser/kostform  

  Registrere vekt 
 

Hver xx dag 
Før frokost 

  Beregne energibehov Etter tabell 

  Kartlegge svelgfunksjon Ved innkomst 

  Føre kostliste (1)  

  Registrere væskeinntak (1)  

  Registrere intravenøs væskemengde  

  Registrere diurese  

  Registrere væsketap  

  Kontrollere elektrolytter  

    

4 1120 Ernæringsterapi  

  Utarbeide ernæringsplan (2,3)  

  Gi hyppige, små, næringsrike måltider Antall, 
klokkeslett 

  Unngå nattfasting (< 11 timer) (3, 4)  

  Gi ønskekost  

  Gi ernæringstilskudd/-drikke Mellom 
måltidene 

  Gi energi- og ernæringstett kost  

  Samarbeide med klinisk ernæringsfysiolog   

    

4 1450 Behandling av kvalme  

  Se regional VBP: Kvalme  
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4 1803 Egenomsorgsassistanse: Mating    

  Tilrettelegge i spisesituasjonen  

  Sørge for optimal spisestilling   

    

4 1050 Mating   

  Sørge for inntak av næring   
  Sørge for optimal spisestilling   

    

4 1720 Fremme munnhelse  

  Gi munnstell etter prosedyre  

  Kontrollere tannprotese  

  Overvåke tegn til soppinfeksjon eller stomatitt  
    

4 1056 Enteral sondeernæring  

  Legge ned sonde etter prosedyre: S forordn 

  Overvåke riktig plassering av sonden etter prosedyre:   

  Administrere enteral ernæring gjennom nasogastrisk sonde etter 
prosedyre: 

S forordn 

  Administrere enteral ernæring gjennom gastrostomiport etter 
prosedyre: 

S forordn 

  Sørge for hevet overkropp 30 – 45 grader V måltid 

  Overvåke følelse av metthet, kvalme, oppkast og diaré  

  Overvåke symptomer på ventrikkelretensjon   

    

4 4200 Intravenøs terapi  

  Observere og stelle PVK etter prosedyre  

  Observere og stelle VAP etter prosedyre  

  Observere og stelle SVK etter prosedyre  

  Administrere væske-/elektrolyttbehandling S forordn 

    

4 1200 Administrering av total parenteral ernæring  

  Administrere TPN etter prosedyre S forordn 

    

10 7370 Planlegge utskrivelse  

  Sørge for resepter og utstyr til ernæring   

  Videreformidle ernæringsplan  

    

 
 
2. Referanser 

1) Helsedirektoratet (2010), Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av 
underernæring. Oslo. Tilgjengelig fra: www.helsedirektoratet.no   

2) Sykdomsrelatert underernæring – utfordringer, muligheter og anbefalinger/Nasjonalt råd for 
ernæring (2017) 

3) Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (2013) 
4) Pasientsäkerhet – minska risken for underernæring/ Socialstyrelsen  

 

 
 

http://www.helsedirektoratet.no/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sykdomsrelatert-underernaering/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf/_/attachment/inline/f9c7442d-2c5c-46b1-9a81-70b487278d5b:d679eaef00223e27618b8ac4ab62f9f1fed2875f/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sykdomsrelatert-underernaering/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf/_/attachment/inline/f9c7442d-2c5c-46b1-9a81-70b487278d5b:d679eaef00223e27618b8ac4ab62f9f1fed2875f/Sykdomsrelatert%20underern%C3%A6ring.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/underernaering/Forebygging%20og%20behandling%20av%20underern%C3%A6ring%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/a69263ff-b40e-4d23-a7c6-67acce28a88e:48ba11770eaa7f7a1d18145aa0e1f30086ca5dcd/Forebygging%20og%20behandling%20av%20underern%C3%A6ring%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/vardskadeomraden/undernaring
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3. Metoderapport RVBP: Ernæringssvikt - underernæring 
  

 AVGRENSNING OG FORMÅL 

1 

Overordnede mål er: 
Bidra til optimal kunnskapsbasert sykepleiepraksis til underernærte pasienter innlagt i sykehus, og sikre 
tilfredsstillende ernæringsinntak. 
Det betyr å definere riktig sykepleiediagnose, velge helsefremmende mål og tiltak med forordninger, i 
henhold til sykepleieprosessen som problemløsende metode. Metoden synliggjør refleksjon, 
planlegging, utførelse og evaluering av sykepleie. Bruk av VBP-en skal gi større grad av kontinuitet og lik 
sykepleie til pasienten, uavhengig av lokalisasjon og personell. 
 

2 
Helsespørsmål(ene) i VBP-en er:  
Hvordan kan sykepleier identifisere og behandle underernærte pasienter til optimal ernæringsstatus? 

3 
Populasjonen (pasienter, befolkning osv) VBP-en gjelder for:  
Voksne pasienter (>18 år) innlagt i sykehus. 

 INVOLVERING AV INTERESSENTER 

4 

Arbeidsgruppen som har utarbeidet VBP-en har med personer fra alle relevante faggrupper  
2014: Anne Marit Hagen, rådgiver AKS/EDS, Sykehuset Innlandet HF, 
Anne Karima Selim Lindberg, rådgiver EDS, Sykepleieavdeling. Medisinsk Klinikk, Sykehuset Vestfold HF. 
 
2018: Sykehuset i Vestfold HF, v/ Linn Nordbø, rådgiver, Kirurgisk sykepleieavdeling og Anne Karima 
Selim Lindberg, rådgiver, Medisinsk sykepleieavdeling, Sykehuset Vestfold HF. 
 

5 
Synspunkter og preferanser fra målgruppen som VBP-en gjelder for:  
 

6 
Målgruppe er klart definert:  
Helsepersonell som jobber med underernærte pasienter. 

 METODISK NØYAKTIGHET 

7 

Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget:  
2014: Det er ikke søkt systematisk etter litteratur direkte til denne VBP, men kunnskapsgrunnlaget som 
er brukt er hentet fra den kunnskapsbaserte VBP-en fra Sykehuset Innlandet. 
 
2018: Søk etter validert kunnskap gjennomført av bibliotekarer; nasjonale, skandinaviske og 
internasjonale retningslinjer og anbefalinger. 
 

8 

Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er:  
2014: Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra tidligere utarbeidet VBP 
 
2018: Dette skal være relevant uavhengig av årsak til redusert matinntak. 
 

9 

Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er:  
Styrke: Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet. Svakhet: kunnskapsgrunnlaget baseres kun 
på eksisterende VBP, ikke oppdatert/validert kunnskap. 
 
Ved revidering høst 2018: baseres på oppdatert/validert kunnskap 
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10 

Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er:  
2014: Metodene som er brukt for å utarbeide anbefalingene er:  
Samarbeid mellom SI og SIV for å sammenfatte alle VBP til en felles for HSØ. Alle eksisterende VBP-er 
utarbeidet i HSØ og delt på Sharepoint er gått igjennom og brukt som utgangspunkt for denne VBP. 
Den er foreløpig ikke kunnskapsbasert. Men flere av de eksisterende VBP er kunnskapsbasert og basert 
på blant annet pasientsikkerhetsarbeidet og fagprosedyrer fra nasjonalt nettverk. 
Vurdert av regional gruppe for veiledende behandlingsplaner i HSØ. 
 
2018: Anvendt eksisterende RVBP, systematisk søk, intern høring (sykepleiere, ernæringsfysiolog). 
 

11 

Helsemessige fordeler, bivirkninger og risikoer er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av 
anbefalingene:  
Må vurderes faglig opp mot pasientens tilstand og behov i hvert enkelt tilfelle. 
 

12 
Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget:  
Tallreferanse i teksten. 

13 
VBP-en er blitt vurdert eksternt av eksperter før publisering:  
2014:Vurdet av regional gruppe for VBP i HSØ. 

14 
Tidsplan og ansvarlige personer for oppdatering av VBP-en er: 
 

 KLARHET OG PRESENTASJON 

15 
Anbefalingene er spesifikke og tydelige: 
Så langt som mulig. 

16 

De ulike mulighetene for håndtering av tilstanden eller helsespørsmålet er klart presentert: 
Alternativene er klart beskrevet i form av de ulike tiltak/forordningene, men det er ikke klart beskrevet 
i hvilke situasjoner man skal velge de ulike alternativene (tiltak/forordning). Valg av tiltak/forordninger 
forutsetter faglig vurdering av pasientens behov i hvert enkelt tilfelle. 
 

17 

De sentrale anbefalingene er lette å identifisere: 
Elementene i VBP er satt opp i foreslått prioritert rekkefølge ut fra viktigheten i forhold til aktuell 
problemstilling. 
 

 ANVENDBARHET 

18 
Faktorer som hemmer og fremmer bruk av VBP-en: 
Personell må kunne KDS i DIPS, og vite om VBP Ernæringssvikt- underernæring. VBP ligger lett 
tilgjengelig i DIPS. Kunnskapsnivå i forhold til ernæring. 

19 

Hvilke råd og/eller verktøy for bruk i praksis er VBP-en støttet med:  
2014: Ernæringscreeningverktøy i henhold til retningslinje på foretaksnivå. 
2018: Andre VBP-er: Kvalme. Under flere tiltak anbefales lokale prosedyrer (anm. SRB: i en regional VBP 
skal en så langt det lar seg gjøre anbefale nasjonale/regionale prosedyrer). 
 

20 
Potensielle ressursmessige konsekvenser ved å anvende anbefalingene er:  
Kostnader knyttet til bruk av ernæringsdrikker og sondeernæring. 
Personalressurser til mating. 

21 
Kriterier for etterlevelse og evaluering: 

 REDAKSJONELL UAVHENGIGHET 

22 
Synspunkter fra finansielle instanser har ikke hatt innvirkning på innholdet i VBP-en: 
Ingen innvirkning. 
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23 
Konkurrerende interesser i arbeidsgruppen bak VBP-en er dokumentert og håndtert: 
Ikke aktuelt. 

 
 
 

4. Resultat litteratursøk 
 
Ernæringssvikt underernæring 
Dato utført: 
22/08/2018 
 
Ansvarlig bibliotekar: 
Hanne Elise Rustlie 
 
Helsedirektoratet 
Underernæring (2010) 
 
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer 
Ingen funn 
 
Vårdhandboken Nutrition (2017) Kliniske retningslinjer, Danmark  
Ingen funn 
 
NHS NICE Pathways 
Nutrition support in adults overview (2017) NHS NICE Guidelines Nutrition support for 
adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition (2017) 
 
UpToDate 
Geriatric nutrition: Nutritional issues in older adults (2018)  
Nutrition support in critically ill patients: An overview (2018)  
Overview of enteral nutrition in infants and children (2018)  
Management of uncomplicated severe acute malnutrition in children in resource-limited 
countries (2017)  
Malnutrition in children in resource-limited countries: Clinical assessment (2017) 
Management of complicated severe acute malnutrition in children in resource-limited 
countries (2017)  
Micronutrient deficiencies associated with malnutrition in children (2017)  
BMJ Best Practice Assessment of unintentional weight loss (2018) 
 
NEL, Norsk elektronisk legehåndbok (krever abonnement) Underernæring (2016)  
Kartlegging og forebygging av underernæring (2016)  
Næring- og energibehov (2016) Underernæring hos eldre (2011) 
 
Clinical Key (krever abonnement) 
First Consult: Ingen funn 
Procedures Consult: 
Ingen funn 
 
Cochrane Reviews 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/underernaering
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Nutrition support in hospitalised adults at nutritional risk (2017)  
Supportive interventions for enhancing dietary intake in malnourished or nutritionally at‐risk 
adults (2016)  
Ready‐to‐use therapeutic food for home‐based treatment of severe acute malnutrition in 
children from six months to five years of age (2013)  
Specially formulated foods for treating children with moderate acute malnutrition in low‐ 
and middle‐income countries (2013)  
Dietary advice with or without oral nutritional supplements for disease‐related malnutrition 
in adults (2011)  
Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition (2013) 
 
UpToDate 
Ingen funn 
 
BMJ Best Practice 
Ingen funn 
 
NEL, Norsk elektronisk legehåndbok (krever abonnement)  
Ingen funn 
 
Clinical Key (krever abonnement) 
Malnutrition (2018) Preventing malnutrition in older adults (2016) 
 
Medline (MeSH) 
Embase 
Tekstord 
P 
Malnutrition 
Nutritional Deficiency 
Nutritional Deficiencies 
I 
C 
O 
 
Oppsummert forskning 
Helsedirektoratet: underernæring, ernæringssvikt 
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer: underernæring, ernæringssvikt Vårdhandboken: lista 
skumlest NHS NICE Pathways: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
Kliniske retningslinjer, Danmark: lista skumlest NHS NICE Guidelines: Nutritional Deficiencies, 
Nutritional Deficiency, Malnutrition 
UpToDate: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
NEL, Norsk elektronisk legehåndbok: underernæring, ernæringssvikt 
BMJ Best Practice: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition ClinicalKey: 
Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
Systematiske oversikter 
Cochrane Reviews: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition DARE: 
Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
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Pasientinformasjon 
UpToDate: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
BMJ Best Practice: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
NEL, Norsk elektronisk legehåndbok: underernæring, ernæringssvikt 
ClinicalKey: Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiency, Malnutrition 
 
I dette litteratursøket er det kun søkt i kilder som har gjennomgått en kvalitetskontroll, og 
som vi har merket grønn. Finner ikke arbeidsgruppa svar på alle spørsmål kan det bestilles et 
utvidet litteratursøk hvor det søkes i enkeltstudier. Vær oppmerksom på at artiklene da må 
kvalitetssikres med sjekklister fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 
TIPS! På nettsiden Sunn skepsis forklares det hvordan kvalitetsvurdering av 
pasientinformasjon skal gjøres. 
OBS! Databasene NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) og Clinical Key er kun tilgjengelig via 
abonnement. 


