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• Samarbeid som et resultat av forbedringsutdanning
• Deltok på previsitter x 2 i uken
• Tilgang til sengelister i DIPS
• Utarbeidet individuelle ernæringsplaner til relevante pasienter for 3-4 dager

• Planene ble ofte ikke fulgt grunnet endringer i pasientens situasjon
• Endret rutiner 
• Daglige «ernæringsvisitter»
• Bedre ernæringsoppfølging
• Mindre ressurskrevende

Utvikling av samarbeid mellom KEF og intensiv avdeling på 
Nordlandssykehuset





• De aller fleste får anlagt en nasogastrisk sonde  og  startet sondeernæring innen 48 timer etter 
innleggelse
• Estimert energi- og proteinbehov: 20-25 kcal/kg og 1,3 g protein/kg (aktuell eller korrigert vekt)

Ernæringsregime Nordlandssykehuset 
1.dag: 0,62 g protein/kg

2. dag: 0,92 g protein/kg

3.dag: 1,24 g protein/kg

4.dag: 1,55 g protein/kg



• Peptamen AF (152 kcal og 9,4 g protein/100 ml)
• Valgt pga. høyt proteininnhold
• For å unngå overdosering av protein ved oppstart av ernæring
• For å gjøre prosedyren praktisk gjennomførbar for sykepleierne med færrest mulig bytter av sondemat

• Nutrison Protein Plus MF
• Valgt fordi pasientene fortsatt har et høyt peoteinbehov etter en uke
• Med dosering på 25 kcal/kg vil pas. ikke få 1,3 g protein/ kg. Justerer derfor litt opp

• Fresubin 2 kcal HP Fibre
• Energitett
• Lavt innhold av elektrolytter
• Venter ofte med denne da grunnet høyt innhold av kcal ift. protein

Valg av sondeprodukter



• Dårlig toleranse for sondemat
• Ventrikkelretensjon – store mengder aspirat
• Kvalme/oppkast
• Diare

• Alvorlig lungesvikt
• Unngå overernæring

• Pas. tilstand forverres eller nye problemstillinger oppstår
• Store mengder propofol og/eller glukose
• Pasientene kan få > 500 kcal kun herfra

• Pasienter med ileus/abdominalkirurgi/ 0 per os
• Mageleie
• Tegn til reernæringssyndrom – store fall i elektrolytter
• Øvrige blodprøver

Avvik fra ernæringsrutinen 





• Ingen pasienter starter opp på parenteral ernæring dersom enteral ernæring ikke er 
kontraindisert

• Oppstart av supplerende parenteral ernæring skal ifg. ESPEN og ASPEN-guidelines startes opp 
på dag 4-7

• Individuell vurdering
• Ernæringsstatus før innleggelse?
• Fungerende tarmsystem?

• Forsøker alltid å gi noe enteralt, dersom dette er mulig, og supplerer med parenteral ernæring

Parenteral ernæring



• Som KEF må du være nysgjerrig, tørre være litt frempå og ha tro på at her er det du som kan 
mest om ernæring. Men man er ingen lege eller sykepleier så man må være i tett dialog med 
begge faggruppene da de har full oversikt over den medisinske situasjonen og  har det 
medisinske ansvaret for pasienten
• Som KEF må du ha forståelse for hele sykdomsbilde til pasienten. Ernæring er viktig hos disse 

pasientene, men ikke alltid viktigst. Det er ikke alltid man kommer i mål med ernæringen
• At man setter av tid og ressurser til å være mye i avdelingen og bli kjent med både 

pasientgruppen og personalet på avdelingen
• God kommunikasjon mellom lege, sykepleier og KEF  i avdelingen. Det må være rom for 

diskusjoner og mulighet til å sette spørsmålstegn til hverandres overveielser
• Avdelingen må ha et fokus på ernæring og sette av tid til å diskutere ernæring 
• At man har kjennskap til hverandres fagkompetanse og benytter dette til å skape gode 

pasientforløp

Hva kreves for et godt samarbeid mellom KEF og intensivavdeling? 


