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Systematisk ernæringsarbeid i kommunale 
tjenester til personer med utviklingshemming

• Gir tilbud om tjenester som legger til rette for god ernæringsstatus og 

helsefremmende kosthold

• Identifisere personer med ernæringsstatus som gir økt risiko for helseplager 

og iverksetter målrettede tiltak og evaluerer effekten av disse

• Identifiserer personer med behov for ytterligere ernæringsutredning og 

behandling i spesialisthelsetjenesten.



Kommunalt ernæringsarbeid 

Helsefremmende tjenester 
Folkehelsearbeid

Helsedirektoratets kostråd

Ernæringsbehandling

Underernæring Diettbehandling:
Diabetes kost
Cøliaki
Ketogen diett
Prader-Willis diettOvervekt



Normerende for arbeidet



Grunnleggende ernæringsbehov - ansvar

• Ledelsesansvar at det etableres systemer og rutiner

• Til daglig delegert til person med utvidet ansvar for tjenestene til den enkelte 

eller helsefaglig ansvarlig

• Alt helsepersonell har i tillegg i henhold til helsepersonelloven en selvstendig 

plikt til å etterse grunnleggende ernæringsbehov 
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Ernæringsscreening 

NRS 2002
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Vurdering av ernæringsstatusMini Nutritional Assessment

+ del 2 kartlegger noe på måltider og matinntak

÷ Enkelte spørsmål og svarkategorier passer ikke

godt for personer med utviklingshemming



Helselikningen 

Helse = biologi x kultur x politikk2

Kilde: Per Fugelli



Kase Lise - alene på konsultasjoner

• Selvstendig dame med lettere grad av utviklingshemming

• Bistand 4 ganger per uke, totalt 8 timer 

• Jobber på en tilrettelagt arbeidsplass

• Glad i søtsaker og spiser det på kveldene og i helgene

• Årlig helsekontroll hos fastlegen viser 15 kg vektøkning siste år og 

at hun har utviklet diabetes type 2  



Kase Lise – Utredning og mulige tiltak 

Utredning 

• Fedme grad 2 med 

vektrelatert 

tilleggssykdom 

• Vurder bistandsbehovet

• Uregelmessig matinntak 

og måltidsmønster

• En del snacks og søtsaker

Tiltak 

• Snakk med Lise om 

oppfølging fra personalet

• Etabler en  måltidsklokke

• Be om konkrete tips fra 

KEF til sunn snacks og 

fristende kveldsmat

• Forslag til aktiviteter på 

kvelder og i helger

Evaluering 

• Kontroll av vekt og 

blodsukker hos fastlegen

• Oppfølgingssamtale med 

Lise om måltidsklokke, 

valg av matvarer, snacks 

og aktiviteter



Kase Fredrik – utfordringer med magen 

• Normalvektig mann med mild til moderat utviklingshemming

• Vekslende humør og siste tiden mer slapp  

• Luftplager og lange perioder med diaré

• Spiser melkefritt kosthold 

• Reagerer på løk, erter, brokkoli, melk og epler?



Kase Fredrik – Utredning og mulige tiltak 

Utredning 

• Normalvektig 

• Spiser melkefritt kosthold 

og unngår visse 

grønnsaker

• Utredning av 

magetarmplager og 

jernstatus hos fastlege

Tiltak 

• Glutenfritt kosthold

• Opplæring av Fredrik og 

ansatte

• Laktoseintoleranse 

sekundært til cøliaki

• Multivitaminmineral-

tilskudd

Evaluering 

• Etablert rutiner  

glutenfritt kosthold

• Etablert rutiner for 

opplæring av nytt 

personalet og vikarer

• Oppfølging hos fastlege



Kase Iselin – har dårlig matlyst 

• Dystrofia myotonika type 1 og mild utviklingshemming 

• 15 timer bistand pr uke

• Vektreduksjon på 3 kg siste 6 måneder

• Uregelmessige måltider

• Yoghurt til frokost, ferdig mat utover dagen

• Magetarmplager med vekslende diaré og forstoppelse



Kase Iselin – utredning og mulige tiltak 

Utredning 

• Vurder ernæringsstatus 

• Vurder håndfunksjon 

og spiseferdigheter

• Utredning av 

magetarmplager og 

jernstatus hos fastlege

Tiltak 

• Etabler en  

måltidsklokke

• Konsistenstilpasset kost

• Energiberikning

• Hjelpemidler

• Økt praktisk bistand 

Evaluering 

• Sørg for regelmessig 

veiing


