
2

Del 1: 
Årsaker til underernæring

31. oktober, 2022
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• Viktig for god pasientbehandling

• Påvirker mortalitet, morbiditet og god pasientbehandling

• Pasientsikkerhetsprogrammet

• Pasientsikkerhetstavler

• Spesialistutdanningen 

• Læringsmål LIS 1 og LIS 2

• Helsedirektoratet faglige retningslinjer

• Oppdragsdokumentet fra HSØ til alle sykehus 4

Hvorfor fokus på underernæring?



Pasient: Mann i 70-års alderen.

Dårlig matlyst og vekttap

Tynn: Vekt 56 kg, høyde 1,72 m, BMI 19

Hvorfor og hvordan er denne pasienten mager?
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• Som lege i akuttmottaket
• Har denne pasienten et ernæringsproblem?

• Dersom han hadde veid 85(BMI=29)kg eller 
105(BMI=35)
• BMI = 29(+), lite muskel/ mye fett, vitaminmangel
• Overvektig/ adipøs – ev andre mangler

• Det er dette dere skal ta stilling til og journalføre
• Ernæringsmessig status 
• Ernæringsmessige risikofaktorer



Mann i 70-årene som veier 56 kg 
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• Hvordan er pasienten underernært
• Endret kroppssammensetning - tegn på 

underernæring
• Tynn
• Lav vekt / BMI og muskelatrofi

• Hva kan gi pasienten underernæring og vekttap
• redusert matinntak, akutt/ kronisk sykdom

• Kartleggingsverktøy for systematisk tilnærming
• Hvorfor er pasienten underernært

• Sykdom og metabolisme
• Utilstrekkelig matinntak

Tynn og mager
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Til praktisk bruk:

«Diagnostic criteria for malnutrition»

1. Identifisere «risk of malnutrition» ved hjelp 

av anerkjente skreeningsverktøy (NRS-

2002, MUST, MNA)

2. GLIM – criteria for diagnose of malnutrition

1. Etiologi, symptomer og fenotype(framtoning)

3.Diagnose:

1. BMI < 18,5

2. Vekttap > 10%(5% siste 3 mnd) 

sammen med

1. BMI < 20(<70år) < 22(>70år)

2. (FFMI)

ESPEN anbefalinger: 

Diagnostiske kriterier for 

underernæring

Cederholm et al. Clin Nutr 2015
Cederholm et.al . J Cach Sarc and Musc 2019
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• Alle pasienter skal vurderes for risiko for underernæring ved 

innleggelse i helse – og omsorgsinstitusjon og ved oppstart av 

helse - og omsorgstjenester.

• Deretter etter en gitt frekvens, eller etter annet faglig begrunnet 

individuelt opplegg

• For å vurdere risiko for underernæring anbefaler HDir verktøyet 

MST (Malnutrition Screening Tool)

• Se Forebygging og behandling av underernæring (Hdir 2022)

• For personer i risiko for underernæring skal individuell 

kartlegging gjennomføres.

• Det skal utarbeides en individuell ernæringsplan for å sikre 

tilpasset og tilstrekkelig ernæring

Hdir 2022: Forebygging og behandling av 

underernæring (Revidert)
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Har du gått ned i vekt (utilsiktet)

• Nei = 0

• Vet ikke = 2

• Ja = Poeng avhengig av grad av vektnedgang (kg)
• 1 (1-5 kg); 

• 2 (6-10 kg); 

• 3 (11-15 kg); 

• 4 (>15 kg)

Dårlig matlyst /spist dårlig

• Nei = 0

• Ja = 1

Resultat:

• Skår 2-5 Risiko for underernæring (Nutrition 1999)

MST

Hvorfor?



Årsaker til underernæring

Hvorfor er pasienten (den eldre) underernært?

Redusert
matinntak

Sykdoms-
prosessen

Eldre
Eldre tåler begge 
deler dårlig !
Eldre har mer av 
begge deler
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Underernæring

Uten sykdomSykdom med inflammasjon Sykdom uten inflammasjon

Akutt sykdom 

eller skade

Kronisk sykdom 

med inflammasjon

Risiko for 

underernæring

Sosioøkonomisk

/ psykologisk
Sult

Sykdomsrelatert underernæring - kategorier: Etter: T. Cederholm, 2016

Depresjon

Aldring
Traume / Brannskade

Akutt gastro

Sepsis og annen 

alvorlig infeksjon C-19

Pankreatitt

KOLS /RA

Endokarditt

Cancer

Pankreatitt

Anorexi

Hjerneslag

Gastro/munnhule
Rus/misbruk Ren sult

Mangler mat

Gjøre vurdering ved 

innleggelsennleggelse:
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• Kunnskaper

• Spiser feil
Gamle er ikke eldre 
voksne

• Fysiologiske forhold av 
aldringen

• Smak- og luktesans

• Munntørrhet og 
tannstatus

• Ventrikkeltømning

• Fysisk aktivitet

• Dårlig matlyst

• Sosiale forhold

• Ensomhet & isolasjon 

• Klarer ikke handle

• Depresjon, demens

• Polyfarmasi / 

medikamenter

Underernæring uten sykdom (redusert 

matinntak uten inflammasjon)

14
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Del 2: 
Klinisk oppsummering

31. oktober, 2022
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BMI 

og 

overlevelse

1717Flicker et al, JAGS 2010

Undererenæring kan gi økt mortalitet hos eldre

< 18,   18-25,  25-30,  > 30 



Vekttap – etiologi (MST)

• Wasting

• Utilstrekkelig matinntak

• Sykdom, sosiale, psykiske faktorer

• Kan ligge bak cachexi/ sarcopeni

• Cachexia

• Ufrivillig tap av FFM eller BMC pga katabolisme

• Endringer av bodycomp uten at (nødvendigvis) 

vekttap er tydelig i starten

• Økt metabolisme og proteinnedbrytning

• Sarcopenia

• Ufrivillig muskeltap

• Aldring



Konsekvenser av vekttap og underernæring

• Bruk av fettreserver, ned i vekt, blir tynnere

• Mister kalorireserver – øket risiko ved sykdom

• Mister lokalt forsvar – støtpute mot fall

• Tap av protein

• Muskelatrofi

• Immunforsvaret

• Transportmolekyler

• Svekket funksjon

• Redusert sår - tilheling

• Tarmatrofi

• Dårlig immunforsvar

• Redusert muskelstyrke – Sarcopeni og frailty

• Sykdomseffekter

• Infeksjoner (bakterielle / virale (C-19!))

• Fall

• Svekket kognisjon og depresjon

• Økt liggetid og død

20



Underernæring gir dårligere utkomme 

av erkjent sykdom:

• Kronisk hjertesvikt

• Alvorlig underernæring er risikofaktor for død hos 
pasienter med  hjertesykdom.  (Lancet -97)

• Levercirrhose

• Økte komplikasjoner og død for pasienter med LC,
dersom de er underernærte (Nutrition 2001 )

• KOLS

• Lav BMI gir økt morbiditet (Nutrition in Clinical Practice; 2019)

• Slag

• Underernæring ved innleggelse pga slag øker
liggetid, morbiditet og mortalitet (Clin Nutr -05)

• Pneumoni

• Økt reinnleggelse og 1 mnd mortalitet hos 
underernærte med CAP (J Acute Crit Care -04)

• Lårhalsbrudd

• Lav BMI ved FCF øker delirium ( V. Juliebø JAGS -08) 2121



Nutritional status was evaluated using the Geriatric

Nutritional Risk Index (GNRI) within 48 h of admission.

The index was calculated as follows: GNRI = 1.489 × serum albumin (g/L) 

+ 41.7 × present weight/ideal weight (kg).

Aging Clinical and Experimental Research 2020

Nutritional status and C-19 outcome

109 pas, 59 male



Mulige positive konsekvenser av 

ernæringsbehandling
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Lavt matinntak og underernæring gir dårlig psykisk helse

• Friske, unge menn i 20-årene
• Studenter
• 1600 kcal i 24 uker (mål: red vekt med 25%)
• Betydelig endret kroppsmasse

Redusert psykisk helse:
• Redusert kognitiv funksjon
• Depresjon
• Apati
• Redusert  konsentrasjonsevne

Keys A, Brožek J, Henschel A et al. The biology of human starvation. 

Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1950.

Bang L og Rø Ø. 28. juni 2021. Tidsskr Nor Legeforen



Starvation-related Malnutrition (top graph) and Disease-related Malnutrition (bottom 

graph). 

Gordon L. Jensen et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2010

Copyright © by The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition

Ikke inflammasjon:

Inflammasjon:
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Ernæringsplan, dokumentasjon og kommunikasjon
• Ernæringsplan, i samarbeid med sykepleier, ernæringsfysiolog, 

hjelpepleier

• Kalorier/ døgn, veiing, kontrollere, matinntak

• Dokumentasjon

• Skriv noe i journal

• Skriv noe i epikrise

• Sette diagnose 
• E 44 : Moderat underernæring (KMI <18.5 / 20; 20/22 ved vekttap) 

• E 43: Alvorlig underernæring (KMI<16/18.5; 18,5/20 ved vekttap) 

• E 46: Uspesifisert underernæring / Ernæringsmessig risiko (relatert til skårings -
skjema) 

• E 50-64: Mangeltilstander

• Kommunikasjon

• Epikrise, fastlege, sykehjem, hjemmepleien, PLO-melding 2727

Etter kartlegging, alltid tiltak



Lapp med hjem…. (THM)

• Alle som legges inn skal vurderes med henblikk på 

ernæringsstatus

• Eldre er ekstra sårbare for mange faktorer – også 

underernæring

• Gjør denne vurdering når du tar journal

• Journalfør dine anmerkninger og ta konsekvensen av de

• Iverksett tiltak, i samarbeid med KEF og sykepleier

• Kommunisere med pårørende, hjemmesykepleier, fastlege –

også gjennom epikrise
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Lykke til!
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