
45/17-O Mulighetene for å utvide 
undervisningstilbudet på Senter for klinisk 

ernæring til å gjelde andre faggrupper (25 min) 

Kjetil Retterstøl 

Avd for ernæring UiO 



• Direkte pasientbehandling i OUS poliklinikk 
• Teoretisk og praktisk pasientnær undervisning 
• Nasjonal kunnskapsspredning ved NKSU  
• Klinisk og basalforskning ved Avdeling for ernæringsvitenskap 



Senterets er organisert i to linjer, en til UiO og en til OUS. Hver 
linje har eget personalansvar og økonomiansvar.  

Senter har ingen selvstendig ansatte og ingen økonomi  



Sykehusaktiviteten foregår 
på UiO 



Poliklinikken 

• 2653 polikliniske konsultasjoner i 2016.  

• 1/1 - 9/6-2017 var det 1186 konsultasjoner 

• 978 nye henvisninger i 2016.  

• De viktigste henvisende instanser var 

• - Avdeling for kreftbehandling, KRE (32 %) 

• - Avdeling for gastro- og barnekirurgi, KIT (27 %) 

• - Avdeling for transplantasjonsmedisin, KIT (13 %) 

• - Avdeling for revmatologi, inflammasjon og hudsykdommer, KIT (4.5 %) 



1. vs 2. gangs konsultajon 

• Førstegangskonsultasjon settes det av 45-60 
minutter.  

• I tillegg gjennomføres det fysisk undersøkelse av 
ernæringsstatus (PG-SGA) som tar 10-15 min. 

• Oppfølgingstimene varer 30-45 min.  



Avdeling for gastro- barnekirurgi (AGK), seksjon 
for øvre abdominalkirurgi , Ullevål 

• Alle pasienter som henvises til AGK for utredning av cancer øsofagus eller 
cancer ventriculi blir i forkant av 1. konsultasjon ved seksjon for øvre 
abdominalkirurgi innkalt til ernæringsvurdering ved Ernæringspoliklinikken.  

 

– Sykepleiere i rotasjon: 

– Anne- Rita Melvold 

– Reidun Synnøve Gustavsen 

– Anne Marie Svardahl 

 

– Gastrokirurger i rotasjon : 

– Thor Harald Jacobsen  

– Hans Olaf Johannessen  

– Tom Mala 

– Egil Johnson 



Fokus for pasientbehandling fremover 

• Fortsatt et stort og udekket behovet for ernæringsbehandling 
ved OUS 

• Mangler gode rutiner for: 
– Å etablere funksjonelle behandlingssløyfer 

– Å dokumentere effekten av ernæringsbehandling, inklusive kost – 
nytte vurderinger 

– Å identifisere pasientene med størst kost-nytte effekt 

– Å bruke gode verktøy for ernæringsscreening for å finne de riktige 
pasientene der ernæringsbehandling er særlig viktig 



Undervisning: 
Midje- og hofteomkrets, BMI, gripestyrke, metoder 

for å måle muskelmasse og andel kroppsfett, kaliper, 
bioelektrisk impedanse, DXA. 

• Studenter i klinisk ernæring, i medisin- og odontologi 
får trening i Modul 2.  

• Grupper på ca 5-7 studenter utfører målinger på 
hverandre og fyller inn en rapport.  

• I 2016 har sammenlagt 212 studenter i ernæring, 
medisin og odontologi gjennomgått det obligatoriske 
kurset. 



e-læringskurs  

• Kommunikasjon for kliniske ernæringsfysiologer er publisert på 
felles nettsiden for e-læring på Universitetsnivå:  

• http://meddev.uio.no/elaring/fag/ernaring/nutriweb_0202/ind
ex.html 

 

• e-læringskurs om mikronæringsstoffer er publisert her: 

• http://www.med-
utv.uio.no/elaringsportalen/bott_show_lesson?id=8&subjectna
me=Ernæringslære 
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Hospitering 

• Ernæringspoliklinikken har hatt en rekke hospitanter 
fra ulike sengeposter og avdelinger  ved OUS  

• Ønsker å lære om hvilken behandling vi utfører 

• Vi antar også at tilbud om hospitering har en 
markedsføringsverdi i seg selv.  



 
Annen student og pasientaktivitet 

 
På kjøkkenet har ernæringsstudentene praktisk 
undervisning i følgende temaer: 

•konsistenstilpasset kost 

•spesialkoster (eks. baking av glutenfritt brød) 

•energi- og proteinrike retter og næringsdrikker til 
underernærte 

•baby- og barnemat 

•vegetarkost 

 

 

 

 

 



 
Studentklinikk i samarbeid med avdeling 

for sykelig overvekt 
 

• En overvektsgruppe på 9 pasienter + lærer + 4 
studenter 

• Matlagingskurs fra kl 16-kl 20 x 1 per uke 

• Opplegg: 2 av de 4 studentene «hospiterer». I neste 
kurs vil de 2 hospitantene selv være kursledere 
sammen med lærer 

• Tilbakemelding fra studenter og pasienter:  

• Utrolig bra opplegg! Supre lokaler og flott nytt utstyr 

 

 

 

 

 



Planer om utvidet studentklinikk 
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Studentene skal lære å ta ansvar for organisering av 
pasienttimer og konsultasjonene med veileder tilstede 
før, under og etter konsultasjonen.  
Etter hvert som studentene får erfaring vil veileder bare 
delta i konsultasjoner der det er behov og veileder vil i 
større grad delta i forberedelser og etterarbeid.  



Medisinerstudenter i studentklinikken 

• Klinikk for medisinstudenter med lisens med interesse for ernæring kan 
engasjeres i en kveldspoliklinikk med ernæringsstudenter.  

• I etablerte poliklinikker er en god modell at legen starter konsultasjonen 
og kartlegger de medisinske problemstillingene. Under konsultasjonen 
kommer klinisk ernæringsfysiolog inn og samtidig som legen skriver 
resepter, notater og henvisninger overføres informasjon muntlig fra lege til 
klinisk ernæringsfysiolog i felles samtale med pasient og pårørende. 

• Deretter tar klinisk ernæringsfysiolog med seg pasient og pårørende til sitt 
kontor for kartlegging av ernæringstatus, ernæringsanamnese, 
supplerende tiltak og ernæringsforordninger.  

• Dette er en glimrende modell for realistisk og tverrfagelig samarbeid om 
medisinsk ernæring.  



Dedikerte veilederressurser er 
nødvendig 

• Antatt behov for veileder til 
ernæringsstudentene blir da 12 timer i uka, 
tilsvarer en 30 % stilling,  

• For legeressurs er behov tilsvarende 

 



Klinisk ernæringspraksis for 
sykepleierstudenter 

• En mulighet er å opprette1-2 praksisplasser for en 
sykepleierstudenter.  

• I poliklinikken vil oppgavene være om å ta i mot og tilse 
polikliniske pasienter, utføre BIA, DXA og evt antropometriske 
målinger i forkant, av konsultasjoner hos klinisk 
ernæringsfysiolog.  

• Videre kan en sykepleierstudent bidra i blodprøvetaking og 
også selv lære å ta blodprøver som leveres på avdeling for 
klinisk biokjemi.  

• En sykepleierstudent kan også hjelpe sekretær med å ta i mot 
telefoner fra pasienter og pårørende, ta i mot avbestillinger og 
omrokkeringer av timeavtaler samt å bestille egnet av 
pasienttransport.  



Kurs i ernæring for lærere og 
helsepersonell 

• Ernæring til barn og unge (målgruppe:  ansatte i barnehage, lærere i mat og 
helse, helsesøstre) 

• Sykdomsrelatert underernæring (målgruppe: ansatte i hjemmetjenesten og 
sykehjem + matverter) 

• Fastlegens rolle ved sykdomsrelatert underernæring (målgruppe: fastleger) 

• Kosthold og diabetes 2 (målgruppe: ansatte ved legesentre og frisklivssentraler) 

• Kurs for i energi- og næringstett mat (målgruppe: kjøkkenpersonell og 
postverter)  

• Diagnostisere og behandle underernæring av eldre og kronisk syke - sarkopeni 
og kakeksi (målgruppe: sykepleiere med ansvar på sykehjem og i 
hjemesykepleien)? 

• Hvordan bedre ernæringspraksis i kommune- og spesialist- helsetjenesten – 
muligheter,  hindringer,  utfordringer og gevinster? (målgruppe: lærere, 
førskolelærere, helsesøstre, ansatte i NAV og HELFO) 



Inntektspotensiale for kurs 

• 3 ukeskurs i året (eks uke 2, uke 25 og uke 32), har 
40 plasser på hvert kurs og hver deltager betaler 
5000.-  

– 600 000,- per år. 

 

• 3 dagskurs, og har 40 plasser på hvert kurs og hver 
deltager betaler kr 2000.-   

– 240 000,- per år.  



Ulike muligheter som krever administrative 
forankring både i UiO og OUS 

• Utgift: 100 % stilling for klinisk ernæringsfysiolog som koordinator 
og veileder for studentklinikk- UiO (80%) og OUS (20%). 
– 50%: Å organisere nyopprettede kurs 

– 50% :Pasientarbeid i poliklinikken med studenter som hospiterer 

– 30 % stilling for lege som veileder for medisinstudenter i praksis UiO 10 % + 
OUS 20 %.  

• Inntekt:  
– Egenandel fra kursdeltagere til UiO 

– Ordinære egenandel og DRG takst for behandling i poliklinikken 

– Ordinære egenandel og DRG takst for behandling i student-kveldsklinkk 

– For vektreduksjonskurs: DRG 998O som har en vekt på 0,023 



Takk til sliterne – noen avbildet her 

Bakerst fra venstre: Elisabeth Adolfsen Høisæther, Zile-Humma Saqlain,Nicole Warmbrodt, 
Hege Berg Henriksen 
Foran fra venstre: Kirsten B Holven, Hilde Brekke,  Kjetil Retterstøl, Marie Wegge Nilsen, 
Christine Henriksen, Lene Frost Andersen, Stine Marie Ulven,  Randi Tangvik, Rune Blomhoff. 


