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Tittel: 
Ernæringspraksis på St. Olavs Hospital. Aktuelt fra Ernæringsutvalget. 
 

Formål: 
Å presentere Ernæringsutvalgets arbeid som et forbedringsarbeid etter PDSA-
modellen, for å nå målet i Ernæringsstrategi 2010-2020 for St. Olavs Hospital: 
ernæring skal være integrert i behandlingstilbudet. 
 

Metode: 
Plan-Do-Study-Act er omformulert til plan-kartlegging-bearbeiding-handling. En 
poster er utarbeidet som illustrerer hvert steg i modellen for å implementere 
ernæringsstrategien, i et tidsperspektiv fra 2009-2016 (vedlagt). 

 
Resultat: 
Plan: Grunnlaget for Ernæringsstrategi 2010-2020 var innhentede fakta, 
helseforetakets verdier, offisielle retningslinjer, oppdrags- og 
styringsdokumenter. Det ble utarbeidet ernæringsstrategiske valg for hvert av 
helseforetakets hovedoppgaver (pasientbehandling, opplæring, forskning, 
undervisning), og ansvarsområdene for de ulike aktører i ernæringsarbeidet ble 
definert. Et tverrfaglig Ernæringsutvalg ble oppnevnt i 2011 for å implementere 
strategien. 
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Kartlegging: Spørreundersøkelser ble gjennomført blant alle aktører, for å 
kartlegge ernæringspraksisen (som måltidsordning, ernæringstilbudet, 
underernæring, feilernæring, ernæringsbehandling), før tiltak. En 
måltidsundersøkelse blant 258 pasienter ble gjennomført for å undersøke hvor 
mye energi og protein de inntok gjennom det totale ernæringstilbudet, på 
tilfeldige dager. 
 
Bearbeiding: Resultatene fra kartleggingsarbeidet er formidlet i Rapport 1 (2012-
2013). Basert på disse ble en handlingsplan utarbeidet, med tilhørende 
tiltaksplaner. Resultatene fra første tiltaksplan er formidlet i Rapport 2 (2013-
2015).  
 
Handling: Flere tiltak er iverksatt for å endre holdninger og forebygge og 
behandle underernæring, som risikovurdering (screening), kvalitetssikring og 
utarbeiding av ernæringsrelaterte EQS-retningslinjer, endring av måltidsrytmen. 
Siden 2015 er gjennomføringsplanene godkjent av Hovedledelsen før 
iverksettelse.  
 
 

Konklusjon: 
Systematisk forbedringsarbeid etter PDSA-modellen gir muligheter for å måle 
effekter av tiltak. Implementering av Ernæringsstrategien er blitt mer slagkraftig 
etter at tiltakene ble ledelsesforankret på høyeste nivå.  
 


