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1. Innledning 
Senter for klinisk ernæring er et konsortium mellom Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet 
i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS) som ble etablert i november 2014 for sammen å 
styrke pasientbehandling, forskning og undervisningen innen klinisk ernæring. Konsortieavtalen 
definerer at hver av partene (dvs UiO og OUS) skal opprettholde sin håndtering av personal- og 
økonomisaker, og rapportering i respektive linjer slik at den daglige driften i begge linjer holdes 
utenfor denne samarbeidsavtalen. Denne strategien beskriver hvordan partene skal samarbeide for å 
oppnå felles mål.  

Organisering 
Senter for klinisk ernæring består av fire aktører: Ernæringspoliklinikken (OUS), Nasjonal 
kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (OUS), Ferdighetssenteret (UIO) og UiO 
kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier, se Figur 1. Ledere for de fire aktørene utgjør senterets 
ledergruppe, og disse er Nicole Warmbrodt, Hanne Jessie Juul, Christine Henriksen og Stine Marie 
Ulven. 

 

 

UiO: Universitetet i Oslo, AEV: Avdeling for ernæringsvitenskap, IMB: Institutt for medisinske basalfag, KRE: Kreftklinikken, 
KSS: Avdeling for klinisk service, SKE: Seksjon for klinisk ernæring, UKKE: Universitetets kjernefasilitet for kliniske 
ernæringsstudier 
 

Ernæringspoliklinikken behandler pasienter med ernæringsmessige utfordringer, og har som mål å 
øke kunnskapen rundt sykdomsrelatert underernæring blant pasienter og helsepersonell ved OUS. 
Pasientene henvises fra behandlende lege ved OUS. 

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring skal samle, utvikle og spre 
kompetanse om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten i hele landet. Formålet med dette 
er å sikre en bedre og mer enhetlig kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en integrert 
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del av den medisinske behandlingen. Tjenesten har en biobank og et ernæringsregister i 
oppstartsfasen tilknyttet Ernæringspoliklinikkens pasienter. 

Ferdighetssenter i klinisk ernæring har som mål å sikre at studentene utvikler tilstrekkelige kliniske 
ferdigheter for å utøve sin profesjon i helsevesenet. Ferdighetssenteret er primært rettet mot 
behovet til utdanningen av kliniske ernæringsfysiologer, men brukes også i ernæringsundervisningen 
i medisinstudiet og odontologistudiet. Ferdighetssenteret har ingen egne ansatte – det er de ansatte 
på Avdeling for ernæringsvitenskap som står for undervisningen. Ferdighetssenteret består av tre 
enheter: ett rom for trening i kliniske ferdigheter, ett kjøkken for spesialkoster og sondeernæring 
samt e-læringsressurser knyttet opp mot kommunikasjonsferdigheter og kostbehandling.  

UiOs kjernefasiliteter for kliniske ernæringsstudier består av avansert utstyr som skal fremme klinisk 
forskning. Fasilitetene består blant annet av undersøkelsesrom, antropometri, bioimpedansvekter, 
DXA-maskin, tre forskningsrom for helromsindirekte kalorimetri og utstyr for indirekte kalorimetri. 
Utstyret er tilgjengelig for forskere på avdelingen, på instituttet, samt eksterne brukere.  

Senter for klinisk ernæring ble omorganisert i februar 2020. Opprinnelig var hele Avdeling for 
ernæringsvitenskap en del av senteret. I den nye organisasjonsstrukturen er Avdeling for 
ernæringsvitenskap byttet ut med UIO kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier, og 
samarbeidsutvalget er erstattet med ledergruppen. Senteret fikk også et engelsk navn: Center for 
Clinical Nutrition UiO-OUS. Hensikten med omorganiseringen var å få en enklere struktur og klarere 
beslutningslinjer.  

Dette dokumentet beskriver hvordan Senter for klinisk ernæring skal utvikles videre. Strategien 
bygger på overordnede strategidokumenter fra Institutt for medisinske basalfag, UiO (1), 
Ernæringsstrategien ved OUS (2) og Strategi og handlingsplan for Seksjon for klinisk ernæring, OUS 
(3).  

Status 
Aktørenes hovedaktiviteter innen undervisning, pasientbehandling og forskning er nå godt i gang.  
Ernæringspoliklinikken har omkring 3000 polikliniske konsultasjoner årlig, og mange studenter i 
klinisk ernæring har praksisen sin her. Ferdighetssenteret har etablert e-læring og praktisk 
undervisning for studenter i klinisk ernæring og medisin. I tillegg har Nasjonal kompetansetjeneste 
for sykdomsrelatert underernæring etablert seg med kontorer vegg i vegg med 
Ernæringspoliklinikken. Sist, men ikke minst, har felles forskningsaktiviteter begynt å komme igang. 
Det er et ønske om å få til samarbeid på tvers av fagmiljøene i senteret, spesielt om planlegging av 
flere felles forskningsprosjekter.  

Målgrupper 
Senterets målgrupper er: 

 Pasientene og studentene   
 De ansatte på UIO og OUS  
 Ledelsen ved UIO og OUS representert ved styringsgruppen  
 Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
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Avgrensning 
Senter for klinisk ernæring omfatter følgende aktiviteter: 

 Studentundervisning, ferdighetstrening, praksis og masteroppgaver for studenter i klinisk 
ernæring som gjennomføres ved Ernæringspoliklinikken  

 Felles forskningsprosjekter på Ernæringspoliklinikkens pasientgrupper 
 Felles forskningsprosjekter som omfatter Ernæringsbiobank/Ernæringsregisteret 
 Felles forskningsprosjekter som benytter UiOs kjernefasiliteter for kliniske ernæringsstudier 
 Felles formidlingsaktiviteter innen klinisk ernæring  

Med begrepet «felles» i beskrivelsen over menes at minst en aktør fra UiO og en aktør fra OUS som 
inngår i senteret er involvert i prosjektet. Alle senteraktiviteter skal være forankret i senterets 
strategi, og være godkjent av ledergruppa.  Sentertilknytningen kan brukes ved søknader om 
eksterne midler. Senterprosjekter blir invitert til å presentere på fellesseminarer, og publikasjoner 
blir inkludert i senterets digitale årsrapport. Affiliasjoner i begge linjer skal benyttes ved 
publikasjoner fra senterprosjekter. 

Klinisk ernæring og sykdomsrelatert underernæring 
Forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring er ett av fagområdene innen klinisk 
ernæring og er et felles interesseområde for alle aktørene ved Senter for klinisk ernæring.  

Sykdomsrelatert underernæring er svært vanlig hos kreftpasienter, med forekomst fra 10 til 90 % 
avhengig av kreftform og prognose. Pasienter som får strålebehandling eller kirurgi som affiserer 
gastrointestinaltraktus, er særlig utsatt for ernæringsutfordringer. Eldre pasienter, palliative 
pasienter og pasienter med langvarig eller utprøvende behandling har også økt forekomst av 
underernæring.  

Ernæringspoliklinikken er en integrert del av behandlingsteamet på OUS for polikliniske 
kreftpasienter og for andre pasienter med underernæring eller gastrointestinale problemer som 
hovedutfordringer. Det er behov for forskning på diagnostisering, forekomst, korttids- og 
langtidskonsekvenser av underernæring tilknyttet poliklinikkens pasienter. Det er i tillegg behov for 
gode, kliniske studier som gir svar på hva som er optimal ernæringsbehandling for de ulike 
pasientgruppene på Ernæringspoliklinikken og kreftklinikken.   

I Norge er omkring 30 % av pasientene på sykehus i risiko for underernæring, men vi mangler 
landsomfattende tall på hvor mange som faktisk er underernærte og hvor mange som blir 
underernærte under sine sykehusopphold. Vi vet imidlertid at tilstanden er kraftig 
underdiagnostisert. Det er kun noen få prosent av pasientene som får en diagnosekode for 
underernæring. For pasienter som er eller står i fare for å bli underernært, er det viktig med tidlig 
innsats.  

Det er behov for nasjonal kompetanseoppbygging om underernæring i hele behandlingskjeden. Det 
er mange ubesvarte spørsmål knyttet til identifisering og diagnostisering av underernærte, 
dokumentasjon og overføring mellom omsorgsleddene.  
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2. Visjon og Mål 

Overordnet mål 
Det overordnede målet er å skape et internasjonalt ledende kompetansemiljø innen 
pasientbehandling, forskning og undervisning i klinisk ernæring. Visjonen er å utvikle morgendagens 
ernæringsbehandling  

Delmål  
De fire aktørene skal samarbeide innen pasientbehandling, forskning og undervisning i klinisk 
ernæring, og spre kompetanse nasjonalt og internasjonalt.  

Målet skal nås gjennom følgende delmål 

1. Samarbeidsarenaer 
 Fremme samarbeid mellom senterets aktører ved å arrangere felles seminarer og 

møteplasser 
 Fremme samarbeid ved å etablere arbeidsgrupper for å jobbe med spesifikke prosjekter 

(eks. nye felles forskningsprosjekter, biobank og videreutviklingen av ferdighetsenteret) 
 Fremme samarbeid med andre ledende kliniske og akademiske miljøer i Norge. 

2. Kliniske ernæringsstudier 
 Utvikle kunnskapsbasert ernæringsbehandling til Ernæringspoliklinikkens pasientgrupper 
 Bygge opp kompetanse om sykdomsrelatert underernæring i Norge 
 Initiere og fasilitere kliniske studier 
 Bidra til å videreutvikle kjernefasilitetene ved UiO 

3. Kompetansespredning 
 Formidle kunnskapsbasert ernæringsbehandling lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

4. Informasjon om senteret 
 Informere om senteret til potensielle målgrupper 
 Informere om senterets aktiviteter og resultater via web og sosial medier 

3. Handlingsplan 
Utviklingen og drift av senteret ivaretas av ledergruppen i henhold til handlingsplanen. Ledergruppen 
har månedlige møter i tillegg til fortløpende kontakt. Det skal etableres arbeidsgrupper som jobber 
med avgrensede oppgaver, og som rapporterer til ledergruppen. Ledergruppen rapporterer til 
senterets styringsgruppe, som har møter fire ganger i året. Leder av styringsgruppen innkaller og 
leder møtene i styringsgruppen. Senterleder forbereder og legger frem saker i styringsgruppen, og 
lager referat fra møtene. Styringsgruppen har representanter fra aktørene i linjen ved UiO og OUS.  
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Delmål Tiltak Ansvar Frist 
1. Samarbeidsarenaer - Sentermøter hver annen måned 

- Arbeidsgrupper for utarbeidelser av 
forskningsprosjekter 

- Arbeidsgruppe for videreutvikling av 
ferdighetssenteret inkludert e-læring 

- Arbeidsgruppe for forskningsprosjekter 
tilknyttet Biobank/Ernæringsregister 

-  

 
 

 

2. Kliniske ernærings-
studier  

- Gjennomføre en studie om behandling 
av sykdomsrelatert underernæring 

- Gjennomføre minst to masteroppgaver 
per år på ernæringspoliklinikken 

- Studier med pasienter på 
Ernæringspoliklinikken skal inngå i 
Ernæringsbiobank1/ 
Ernæringsregisteret  

- Minimum 10 % av pasientene på 
Ernæringspoliklinikken skal inkluderes i 
kliniske studier 

  

3. Kompetansespredning - Muntlig presentasjon internasjonal 
kongress (ESPEN) 

- Poster og abstrakts på nasjonale og 
internasjonale konferanser 

- Arrangere årlige møter om klinisk 
ernæring (for studenter, interne og 
eksterne deltagere) 

 

  

4. Informasjon om senteret - Lage logo og grafisk profil 
- Oppdatere hjemmesiden for senteret - 

og lenke til informasjon om 
kjernefasilitetene 

- Lage forenklet årsrapport som legges 
på web 

- Twitterkonto som varsler om nye 
artikler, møter og andre aktiviteter 

  

 

 

4.Evaluering 
Senterets aktivitet skal evalueres etter 4 år. 


