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Eldre, helse og ernæring, hva vektlegger 
Helsedirektoratet



Om Helsedirektoratet
• Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og 

omsorgs- departementet

• Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse 
gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, 
sektorer og forvaltningsnivå.

• Visjon: God helse- gode liv
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Helsedirektoratets roller
• Fagrolle

– Anbefalinger og råd
– Utvikle nasjonale retningslinjer og veiledere,
– Følge med på statistikk og helsedata (inkludert kostholdsdata) 
– Faglige innspill til politikerne
– Sekretariat for Nasjonale råd for ernæring 

• Iverksetterrolle
– kampanjearbeid- små grep, slutta din røykeslutt
– Nøkkelhullsmerket

• Forvalterrolle
– lovfortolkning- f eks alkoholloven og tobakkskadeloven
– Tilskuddsforvaltning
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Hvordan står det til med eldres kosthold i 
Norge?
 Friske eldre har i gjennomsnitt et godt kosthold
 Høyere inntak fisk og grønnsaker, poteter, frukt og bær
 Lavere inntak av sukker enn yngre aldersgrupper
 Andelen som tar tran er høyere 
 Har et lavere energiinntak og færre måltider enn yngre

Kilde: Norkost 2 og 3
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Hvorfor skal helsedirektoratet gi 
kostråd

• Gir grunnlag for planlegging av et 
kosthold som 
– sikrer de fysiologiske/biologiske 

behov for energi og næringsstoffer 
– gir forutsetninger for en generelt god 

helse og minsker risikoen for 
sykdommer som har sammenheng 
med kostholdet

Kilde: Norske anbefalinger 
for kosthold, ernæring og 
fysisk aktivitet 2014
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To tanker i hodet på en gang

• «Nok» mat (nr 1)
• For personer med redusert 

ernæringsstatus/underernæring
• Ernæringskartlegging
• Individuelle tiltak 

• «Sunn» mat
• For personer  med god ernæringsstatus
• Overvektige
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Nøkkelråd for et sunt kosthold 

VELG HELLER
 Grove kornprodukter enn fine
 Olje og myk margarin enn smør
 Magre meieriprodukter enn fete
 Vann enn saft og brus

VELG MER
 Grønnsaker, frukt og bær
 Fisk og fiskeprodukter
 Bevegelse i hverdagen

VELG MINDRE
 Rødt kjøtt og kjøttprodukter
 Salt og matvarer med mye salt
 Sukker, brus, saft og godteri
 Stillesitting
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Behov for energi (kalorier) blir mindre v/økende alder, 
men næringsstoffbehovet er likt eller økt (protein og 
vitamin D)



Næringsstoffer det kan bli for lite av hos eldre

o Kalsium: Melk og melkeprodukter
o Vitamin D: Fet fisk, tran, margarin, beriket 

melk
o Omega 3 fett: Fet fisk og tran 
o Vitamin C: Frukt, fruktjuice, poteter, bær og 

grønsaker
o Fiber: Grove brødtyper, knekkebrød, frukt, 

poteter, bær og grønsaker
o Jern: Grove brødtyper, leverpostei, innmat, 

kjøtt og kjøttpålegg 
o Protein: Kjøtt, fisk, egg, melk, ost, belgfrukter



Handlingsplanen for bedre kosthold 

1. Måltidsglede og sunt kosthold
2. Gode og enkle valg
3. Kommunikasjon og kunnskap
4. Mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten
5. Forskning, utvikling og innovasjon

Barn, ung og eldre 
Vektlegger samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet 



1. Måltidsglede og sunt kosthold

1.1 Fremme gode mat- og måltidsvaner i barnehagen 
1.2 Fremme gode måltider og matordninger i skole og skolefritidsordning
1.3 Bidra til at helsemyndighetenes anbefaling om 20 minutters spisetid
følges opp i skolen 
1.4 Mobilisere barn for matglede og et sunt og bærekraftig kosthold 1.5 
Tiltak for å styrke praktiske ferdigheter 
1.6 Motivere til matglede og bedre matomsorg for eldre 
1.7 Inkludere mat og måltider i tiltak for å fremme sosialt fellesskap og
forebygge ensomhet 
1.8 Sunne tilbud på arbeidsplassen og andre serveringssteder
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2. Gode og enkle valg

2.1 En helhetlig og langsiktig intensjonsavtale med matvarebransjen 
2.2 Videreføre og videreutvikle saltpartnerskapet 
2.3 Redusere inntaket av mettet fett og sukker 
2.4 Videreføre og videreutvikle Nøkkelhullet som merkeordning 
2.5 Følge opp arbeidet relatert til markedsføring av mat og drikke til barn 
2.6 Fremme forbruk av grønnsaker og andre plantebaserte matvarer 
2.7 Fremme forbruk av fisk og sjømat i kostholdet 
2.8 Sikre at befolkningen har et tilfredsstillende inntak av jod og vitamin D 
2.9 Ernæringshensyn i anbud i helseforetakene og andre offentlige 
instanser 
2.10 Matproduksjon, produktutvikling og innovasjon 
2.11 Bærekraftig og miljøvennlig praksis
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2. Partnerskap med industrien: Intensjonsavtale 
om tilrettelegging for et sunnere kosthold





3. Kommunikasjon og kunnskap

3.1 Utvikle verktøy og ressurser til faget mat og helse i grunnskolen
og bidra tilbedre kompetanse hos dem som underviser i faget.
3.2 Videreføre og videreutvikle «Små grep, stor forskjell» HOD
3.3 Kommunikasjon som understøtter arbeid med å gjøre sunne valg
enkle HOD
3.4 Opplæringsprogram for ansatte i barneverninstitusjoner,
omsorgssentre og eventuelt fosterforeldre 
3.5 Innføre selvforpleining og utarbeide kokebok som støtte til
sunnere mat i fengsler 
3.6 Informasjonsmateriell som asylmottak og kommuner kan bruke i sitt 
arbeid med  flyktninger og innvandrere
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3. Kommunikasjon og kampanjer
Oktober: Sukker(uke 39 - uke 43/44)
• https://www.youtube.com/watch?v=o2rTBctMGC

0&list=PLS9Dbtm5qG5U6BnQPZfN6NhgispMc7rqJ
&index=3

• November: Arbeidsliv/ mat på farten 
(Radiospotter på P4)

Desember: Utviklingen i norsk kosthold 6. 
desember
Januar 2018: Nøkkelhullskampanje 15.januar

https://www.youtube.com/watch?v=o2rTBctMGC0&list=PLS9Dbtm5qG5U6BnQPZfN6NhgispMc7rqJ&index=3


4. Mat, måltider og ernæring i helse- og 
omsorgstjenesten

4.1 Kompetanse om mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten 
4.2 Følge opp arbeidet med gode verktøy, faglige retningslinjer og
kvalitetsindikatorer 
4.3 Implementere Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring 
4.4 Fremme, støtte og beskytte amming 
4.5 Helhetlig ernæringsstrategi i helseforetakene 
4.6 Fremme godt arbeid med kosthold og ernæring i den kommunale helse og
omsorgstjenesten 
4.7 Følge opp ernæringsarbeidet i tjenesten rettet mot mennesker med
Utviklingshemming 
4.8 Ivareta ernæringshensyn i helse- og omsorgstjenester innen rus og
psykisk helse 
4.9 Tannhelsetjenestens bidrag i kostholds- og ernæringsarbeidet
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5. Forskning, utvikling og innovasjon

5 5.1 Følge og beskrive utviklingen i norsk kosthold 
5.2 Utvikle og følge opp kostholds-, måltids- og helseindikatorer 
5.3 Fremme forskning om mat, ernæring og helse 
5.4 Følge opp mat- og helseområdet i regjeringens handlingsplan for
oppfølging av HelseOmsorg21 
5.5 Skaffe økt kunnskap og synliggjøre sammenheng mellom psykisk
helse og kosthold HOD
5.6 Bygge opp kompetanse om effekter av tiltak og atferdsøkonomi
5.7 Videreutvikle matvaretabellen og tilpasse til nøkkelgruppers behov
5.8 System for å følge endringer i næringsinnhold, volum og omsetning 
over tid
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Tema for presentasjonen
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En helsefremmende og forebyggende helsetjeneste-
også til eldre



Målgruppe

Personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har 
utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner 
og mestre helseutfordringer. 

- spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som 
trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.
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Ernæring i helse og omsorgstjenesten

22
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Anbefalingene fra Nasjonale retningslinjer for å 
forebygge og behandle underernæring

Identifisering
• Dokumentasjon om ernæringsstatus skal* være 

en naturlig del av det kliniske undersøkelses- og 
behandlingstilbud

• Alle pasienter/beboere skal* vurderes for 
ernæringsmessig risiko ved innleggelse og 
ukentlig i sykehus, månedlig i sykehjem og i 
hjemmesykepleien 

• Fastlegen skal vurdere hjemmeboende 
pasienter som tilhører en risikogruppe (eldre, 
kronisk syke o.s.v) regelmessig

• *§ 4,om forsvarlighet i helsepersonelloven, samt kap 4,om krav til 
forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i Helse og omsorgstjenesteloven 



Hvorfor skal vi følge opp ernæringsstatus?

1. Man kan ikke alltid «se» hvem som er 
underernært

2. Underernæring medfører økt sykelighet og 
dødelighet

3. Det nytter å  forebygge!
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HVORDAN FOREBYGGE UNDERERNÆRING
Vi må ha kunnskap om, og dokumentere: 

1. Ernæringsstatus
2. Behov
3. Matinntak/behov
4. Tiltak
5. Evaluering 
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1. Vurdere ernæringsstatus

• Vektendring er 
grunnleggende

• Uansett utgangsvekt vil pasienter ha 
dårligere immunforsvar ved  ufrivillig 
alvorlig vekttap (mer enn 10%). 

• For å vurdere kroppsmasseindeks (grad 
av undervekt og overvekt) må man også 
måle høyde (KMI) 

• For å vurdere  kroppssammensetning 

må man bruke midjemål, Armomkrets, 
EXA, Impedans, MR, CT mm
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2. Vurdere daglig behov 
• Tommelfingerregel: Energigivende næringsstoffer: 
• 30 kcal*
• Væskebehov
• 30 ml *
• Proteinbehov
• 1 gram*

* per kilo kroppsvekt, må justeres etter aktivitetsnivå og 
sykdomstilstand



3. Vurdere matinntak vs behov

• Eks. Fru Larsen, 50 kg, 80 år:
• Frokost: 1 brødskive m/ost og svart kaffe 
• Middag: 1/2 porsjon middag m/ 1 gl saft
• Kaffe: ¾ porsjon dessert, vann og kaffe 
• Kveldsmat: 1 kjeks med brelett, ost og te

• Til sammen
• Har fru Larsen spist bra i dag?



Fru Larsen:
• 736 kcal
• 30 gram protein
• 1µg vitamin D 

• Behov:
• 1500 kcal
• 50 gram protein
• 20µg 
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4. Tiltak/ ernæringstrappen
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Kosthåndboken– bygger på retningslinjer for 
å forebygge underernæring

Skal være et praktisk hjelpemiddel for å :

 Planlegge måltider og mattilbud

 Gjennomføre god ernæringspraksis

 Gi anbefalinger om kosthold og 
ernæringsbehandling for ulike 
diagnosegrupper/problemstillinger

 Danne grunnlag ernæringsplan, -prosedyrer
og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring
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Mattilbud kosthåndboken

• 4 faste måltider
• Minst ett mellommåltid
• Ikke mer enn 11 timer 

mellom siste måltid på 
kvelden og første neste 
dag  



Forbrukerrådets undersøkelse 2017 30.9.17

• Halvparten av landets sykehjem lar 
pasientene gå mer enn elleve 
timer uten mat. 

• De sykehjem som har innført lunsj 
og serverer sen middag har 
kortere nattfaste
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Funn fra tilsyn
• Helsetilsynet har i 2010 tilsyn med utgangspunkt i retningslinjer 

for å forebygge og behandle underernæring. 
• I 2/3 av tilfellene ble det funnet avvik.  

http://helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/tilsynsmelding/tils
ynsmelding2010.pdf . 

• I 2013 kom en oppfølgingsmelding som viser at tilsynet har blitt 
bevissgjørende, men det er fortsatt bare halvparten som 
rapporterer om skriftlige rutiner.

• https://helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2013/h
elsetilsynetrapport6_2013.pdf
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Helsenorge.no Kvalitetsindikatorer i ernæring 
i pleie og omsorg: 2017

• Sykehjem: 50,5 prosent av beboere på 67 år + er blitt vurdert for 
ernæringsmessig risiko. Av disse er 36,1 prosent i risiko.
– 70,7 prosent av de som er i risiko for underernæring har fått 

utarbeidet er ernæringsplan. 
• https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-

omsorg/oppfolging-av-ernaring-hos-beboere-pa-sykehjem . 

• Hjemmetjenester: 16,7 prosent av hjemmeboende på 67 år+ er blitt 
vurdert for ernæringsmessig risiko. Av disse er 26,1 prosent i risiko. 
– 51, 7 prosent av de som er i risiko for underernæring har fått 

utarbeidet er ernæringsplan.
• https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-

omsorg/oppfolging-av-ernaring-hos-hjemmeboende . 
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Vestfold: Andel med kartlagt ernæringsstatus 
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www.helsenorge.no



Foreligger det skriftlige prosedyrer for vurdering av 
ernæringsstatus i hjemmetjenester/sykehjem?

Ledere
sykehjem

2008

Lederne 
Hjemmespl

2013

Ledere *
Sykehjem

2014

1 Ja 16 % 33 % 71%

2 Nei 78% 63 % 23%

3 Vet ikke 6% 4 % 6%
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Aagaard. Mat og måltider i sykehjem  2008:3
Aagaard og Grøndahl. Mat og måltider i hjemmesykepleien 2013:4
Aagard og Grøndahl. Mat og måltider i sykehjem 2 2015:1

Ernæringspraksis i pleie og omsorgstjenesten
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Kjente barrierer for god ernæringspraksis

• Kunnskap
• Oppmerksomhet
• Motivasjon
• Holdninger
• Praktiske
• Organisatoriske

Barriers to nutritional care for the undernourished hospitalised elderly: perspectives of nurses. 
Eide HD, HalvorsenK, Almendingen K. J Clin Nurs 2014

Foto: Bård Gudim



Pasientsikkerhetsprogrammet.no
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Trygghetsstandard i sykehjem - ernæring
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Helsehjelp

Mat

Sammenheng og 
gjennomføring

Aktivitet 
og 
fellesskap



Måltidets muligheter
• https://extrastiftelsen.no/prosjekter/trodde-smakslokene-var-

borte-sa-fikk-de-mat-laget-fra-bunnen-av/
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Takk for oppmerksomheten!
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