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Bakgrunn for saka
Informasjon om pasienters ernæringsstatus og ernæringsbehandling skal dokumenteres og formidles
mellom behandlingsledd/-nivå. Dette er godt forankret i nasjonale retningslinjer og veiledere, og i
lokale tjenesteavtaler (jf. tjenesteavtale 3-5 for somatisk sektor pkt. 5.4, 7.5 og 7.6, og tjenesteavtale 10
om forebygging).
Den elektroniske meldingsutvekslingen (PLO-meldingen) ivaretar i noen grad ernæring ved inn- og
utskriving, men det krever tydelige prosedyrer for å sikre at den mest relevante og nødvendige
informasjonen blir videreformidlet. Det er indikasjon for at meldingsutvekslingen knyttet til ernæring er
mangelfull.
Bergen kommune og Helse Bergen har gjennom en avtale om ernæringssamarbeid blitt enige om å løfte
problemstillingen knyttet til samhandling om ernæring til samarbeidsutvalgene.
Notatet «Bedre samhandling om ernæringsstatus og ernæringsoppfølging mellom behandlingsledd» er
vedlagt saken.
SSEs anbefaling
SSe anbefaler at det utarbeides felles retningslinjer for dokumentasjon og formidling av informasjon om
pasienters ernæringsstatus og ernæringsbehandling mellom behandlingsledd/-nivå, i tråd med det som
er avtalt i tjenesteavtale 3-5 og 10.
Retningslinjene må definere en standard for hvilken ernæringsinformasjon som er relevant å melde for
å sikre kontinuitet i ernæringsbehandlingen, og beskrive hvordan informasjonen skal formidles mellom
behandlingsledd/-nivå ved inn- og utskriving.
SSe anbefaler at det nedsettes en arbeidsgruppe med én kommunal representant fra hvert
utvalgsområde, samt én representant hver fra hhv. Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus,
som får i oppdrag å utarbeide et forslag til felles retningslinjer som legges frem for behandling i
samarbeidsutvalgene. Arbeidsgruppen konstituerer seg selv, og velger leder på første møte.
SSe anbefaler også at utarbeidelsen av retningslinjene tas inn som et tiltak på felles handlingsplan 2021.
Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen støtter SSE som anbefaling, og vil utpeke representant til
arbeidsgruppen innen 15.03.21.
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