
Felles fagdag om ernæring   

Helse Møre og Romsdal og Utviklingssenteret for hjemmetjenester inviterte 20.mars 2012 til felles 
fagdag i auditoriet i Ålesund sykehus. Tema for dagen var »Underernæring-eit felles ansvar for heile 
behandlingskjeda» 

Det deltok vel 100 deltakere fra ulike kommuner og ulike avdelinger ved Helse Sunnmøre. De 
«Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring»(Helsedirektoratet 
2009) ga føringene for konferansen.  

Første foredragsholder var Aase Årsbog Dyrset, rådgiver i Helse –og Omsorgsavdelinga ved 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hun satte blant annet fokus på lederansvaret knyttet til 
internkontroll og oppfølging av sentrale føringer. 

 

Fylkesmannen har hatt tilsyn i flere kommuner med ernæring som tema fra 2010. Flere av 
kommunene har fått avvik på grunnlag av manglende oppfølging og dokumentasjon.  

Deltakerne fikk videre grundig innføring i forekomst av, konsekvenser og årsaker i forhold til 
underernæring, innføring i de faglige retningslinjene, innføring i screeningsverktøy for både 
kommune og helseforetak. Fagdagen inneholdt også erfaringer fra prosjekt ved intensiv avdeling 
Helse Sunnømre og erfaring fra ernæringsprogrammet som er satt i gang i samarbeid mellom 
Ålesund kommune og Utviklingssenter for hjemmetjenester.  

 

Målsetting for dagen var at deltakerne skulle få felles kompetanse og inspirasjon til å arbeide med 
fokus på temaet i helseforetak og kommuner. Helseforetak og Utviklingssenter for hjemmetjenester 
ønsket å sette fokus på samhandlingsperspektivet for å sikre at  bruker/pasiet får nødvendig 
oppfølging ved overføring til og fra kommune og helseforetak.  

Det er ønskelig å arrangere en oppfølgingskonferanse høsten 2012, der en setter fokus på utvikling i 
arbeidet i helseforetak og kommuner. Denne fagdagen vil også inneholde tema som bruk av 
sondeernæring og Intravenøs ernæring. Dette var tema som en ikke fant tid til å belyse på denne 
første fagdagen.  

 

 

Bilde: Aase Årsbog Dyrset fra Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal holdt åpningsforedraget på 
fagdagen. 
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Det møtte vel 100 deltakere fra ulike deler av 
Helse Møre og Romsdal  og fra ulike kommuner i 
fylket.  

Foto : Brit S. Krøvel 


