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Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring 

 

Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til høringen.  

 

Fastlegens vurdering av risiko for underernæring 

I allmennmedisin er screeningverktøyet MST lite brukt og Legeforeningen kan ikke se at verktøyet vil 
gi ytterligere verdi utover fastlegens generelle oppmerksomhet for risiko for underernæring. 
Fastleger ønsker ikke at deres konsultasjoner skal være styrt av en rekke screeningskjema, og 
Legeforeningen mener en vektlegging av oppmerksomhet rundt underernæring vil gi bedre 
implementeringsgevinst enn å anbefale MST.  

I retningslinjen vises det til at det er stor variasjon mellom fylker og kommuner i hvem som har 
gjennomført risikovurderinger. Når dette måles vil det være ulikt hva som teller som å ha 
gjennomført en risikovurdering. Det er, slik Legeforeningen ser det, ikke risikovurderingen i seg selv 
som er det viktigste, men at færrest mulig blir eller er underernærte. Riktig oppfølging er avgjørende 
etter gjennomførte risikovurderinger. Gode skåringsverktøy er vel og bra, men Legeforeningen 
mener at kjennskap til pasienten over tid og det å se helheten, er det viktigste individrettete 
forebyggende tiltak.  

Legeforeningen ønsker seg mer konkret veiledning i anbefalingene for å huske kartlegging av 
ernæringssituasjon for pasientgrupper fastlegen ofte møter i allmennmedisin. Vi mener det er større 
behov for økt oppmerksomhet på underernæring ved sykdommer fastlegen ofte kontrollerer i 
allmennmedisin, som KOLS og hjertesvikt.  Disse og andre tilstander med økt risiko kan med fordel 
omtales mer konkret i retningslinjen.  

Legeforeningen mener diagnostikk og behandling er kjerneoppgavene i allmennmedisin, men støtter 
det videre arbeidet med å utvikle gode verktøy for å gi fastlegen oversikt over sin pasientliste, og 
støtter å styrke fastleges koordinatorrolle og det helhetlige listeansvaret.  

Det er viktig at omtalen i Norsk elektronisk legehåndbok er kontinuerlig oppdatert og samsvarende 
med de nasjonale retningslinjene, da Legeforeningen erfarer at dette er oppslagsverket allmennleger 
bruker. 

 

 

 



 
 
 
 
 
Kartlegging av ernæringsrelevante opplysninger 

Legeforeningen mener det er bra at screeningverktøyet MST er uavhengige av høyde og vekt, da 
dette fører til at pasienter med redusert mobilitet blir raskere screenet, og dette igjen fører til 
raskere tiltak. Det bør presiserer hva som i MST menes med at pasienten kal screenes for vekttap "i 
det siste", da man må lese veilederen for å kjenne til at dette betyr de siste 6 måneder eller senere.  

Det er viktig å ha datasystemer som varsler om pasienten nylig har blitt screenet for å unngå at 
pasienten screenes gjentatte ganger ved bevegelse mellom tjenestenivåene.  

Legeforeningen savner en konkret veiledning på hvilket tidspunkt en eldre og skrøpelig pasient faller 
innunder kriteriene for individuell refusjon av ernæringsmidler på blå resept: "Annen sykdom som 
medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd". Legeforeningen savner også en generell 
omtale av refusjonsordningen, og veiledning til tolkning av refusjonskriteriene i retningslinjen. Dette 
ville gjøre bruken Helsedirektoratets elektroniske søknadsportal mer brukervennlig. 

Tilpasning og tilførsel av tilstrekkelig ernæring  

Fokuset på eldre over 75 og multisyke er positivt, men vi savner vurderinger rundt ernæring med 
sonde hos eldre i en sen livsfase, og/eller med en progredierende nevrodegenerativ sykdom. Vårt 
fagmiljø erfarer at det er en økende tendens til at man fra sykehus skriver ut pasienter med enten 
midlertidig eller permanent sonde. Dette ofte uten at det er gjort vurderinger og gitt føringer for 
videre indikasjon for sondebehandling ved overføring til sykehjem/eller hjemmebasert omsorg. Det 
er ikke evidens for at sondeernæring bedrer funksjon, livskvalitet eller prognose hos disse 
pasientgruppene.  

Legeforeningen savner en tydeligere anbefaling for anoreksi. Dette er en sykdom som ikke bare 
rammer unge jenter og som hører inn under tilpasning og tilførsel av tilstrekkelig ernæring. 
Legeforeningen etterlyser lignende nasjonale faglige retningslinjer for barn og unge under 18 år. 
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