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Bakgrunn for utredningen  

Underernæring i helsevesenet er langt mer utbredt i Norge enn tidligere erkjent. Mange pasienter 
som får en alvorlig sykdom går mye ned i vekt. Dersom vektnedgangen er stor vil dette få alvorlige 
konsekvenser for sykdomsforløpet. Mange nye studier viser at underernærte pasienter har redusert 
immunforsvar, redusert sårtilheling, forlenget rekonvalesens, økt reinnleggelser og økt dødlighet.  

Denne erkjennelsen beskrives i flere nye stortingsmeldinger, nasjonale retningslinjer fra 
Helsedirektoratet og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene i Norge.  

Det er derfor avdekket et stort behov for kliniske ernæringsfysiologer som er autorisert som 
helsepersonell.  

Det er i dag utfordrende å finne tilstrekkelige praksisplasser til studentene i klinisk ernæring. 
Økningen i studentopptaket, sammen med økt fokus i studieplanen på klinisk praksis, vil gjøre dette 
langt vanskeligere. I 2014 og 2015 vil effektene av det økte studentopptaket også påvirke den mest 
klinisk relevante undervisningen og gi seg utslag i økt behov for antall praksisplasser.  

For å svare på disse utfordringene har det Medisinske fakultet utredet muligheten for å opprette et 
Senter for klinisk ernæring som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus.  

Modell for senteret  

Utredningen foreslår at det skal etableres et samlokalisert ”Senter for klinisk ernæring” i Domus 
Medica. Dette senteret skal bygge på flere grunnpilarer:  

a. Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Forslag til innhold 
og drift av ferdighetssenteret er beskrevet i utredningen.  

b. Senter for kliniske ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo. Throne Holst Stiftelse vil bevilge 
omkring 7 millioner kroner året til ernæringsforskning tilknyttet forskningssenteret,  

c. Poliklinikk i klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus. Poliklinikken vil bli etablert av 
Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken og organisert som en selvstendig enhet innen 
denne klinikken. Klinikken vil også betjene Klinikk for kirurgi og nevrofag og Hjerte-, lunge og 
karklinikken ved OUS, totalt omkring 5000 konsultasjoner/år. Sykehusdirektøren har nedsatt 
en utredningsgruppe som har vurdert klinikken. Utredningsgruppen gir sin fulle støtte til 
etableringen av poliklinikken. Det forventes av Ledergruppen ved OUS vedtar formelt 
etablering av poliklinikken ila juni 2013.  

d. Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring ved Oslo Universitetssykehus. Søknaden 
fra OUS/HSØ har vært til behandling i Hdir. Hdir konkluderer et ”Helsedirektoratet slutter seg 
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til synspunktene fra faggruppen og vil anbefale søknaden om etablering av en nasjonal 
kompetansetjeneste med siktemål å styrke kompetanse og oppmerksomhet om forebygging 
og behandling av sykdomsrelatert underernæring”. Det forventes av HOD formelt vedtar 
etablering av kompetansetjenesten ila kort tid.  

Utredningen legger opp til at senteret skal etableres i løpet av våren 2014, og åpnes offisielt i i 
forbindelse med fakultetets jubileum, september 2014.  

Finansiering og drift  

Finansieringen av Senter for klinisk ernæring deles av UiO og OUS, hvor UiO har hovedansvaret for 
arealer, ferdighetssenteret, og senter for kliniske ernæringsstudier. OUS har ansvaret for 
poliklinikken og en nasjonal kompetansetjeneste.  

Fakultetet har anledning til å fremleie mindre areal til viktige eksterne samarbeidspartnere som det 
foreligger en faglig samarbeidsavtale med. I dette tilfelle vil det være aktuelt med fremleie av rom på 
Domus Medica.  

Vi anslår at Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo vil benytte hhv 75% av kontor/fellesareal 
og 50% av laboratoriene/rom med avansert utstyr. Oslo universitetssykehus skal derfor betale leie 
for 40 kvm laboratorium og 334 kvm kontor/fellesareal. Dette utgjør en leieinntekt på omlag 550.000 
kr i året til Institutt for medisinske basalfag.  

Drift av ferdighetssenteret og studiesenteret skjer innenfor Avdeling for ernæringsvitenskaps egne 
ansatte, det ordinære undervisningsbudsjett og interne og eksterne forskningsmidler.  

Drift av poliklinikken og en nasjonal kompetansetjeneste skjer innenfor Oslo universitetssykehus sine 
rammer, både personal og løpende driftsutgifter, i tillegg til direkte bevilgning til 
kompetansetjenesten via statsbudsjettet.  

Det vil være behov for etableringskostnader i form for ombygging av arealer på Domus Medica og 
noe utstyrsanskaffelser.  

Med utgangspunkt i den sentrale rollen ernæring har både innenfor behandling og prevensjon av 
sykdommer, vil et senter for klinisk ernæring være en reell styrke for fakultetet. Senteret vil bidra til å 
heve kvalitet i utdannelse av nye kliniske ernæringsfysiologer. Innenfor forskningen vil senteret stå så 
sentralt at det er vanskelig å tenke seg kompetitive internasjonal forskning innen feltet uten et slikt 
senter. Fakultetet går derfor sterkt inn for å etablere et ”Senter for klinisk ernæring” lokalisert i 
Domus Medica. 

 

 


