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Agenda / formAgenda / formååll

? Kandidater til ernæringsterapi ved udskrivelse..
? Hvor svært kan det være???

? Problematisering af ”udskrivningskonceptet”

? Overvejelser i forbindelse med udskrivelse
? Aktører og barrierer

? Ernæringsterapi mellem sektorerne 



ErnErnææringsprocessenringsprocessen

Indlæggelse / OBS

Udskrivelse / slut

ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition. 
Lochs et al. Clin Nut. 2006



Kandidater til ernæringsterapi ved 
udskrivelse..



ErnErnææringsrisiko blandt ringsrisiko blandt æældre i ldre i 
primprimæærsektorenrsektoren
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A.M.Beck 2001. Kostindtag hos ældre danske borgere.



Hvorfor er underernHvorfor er underernææring hos ring hos æældre ldre 
problematisk?problematisk?

?? StStøørre risiko for sygdom og komplikationer til rre risiko for sygdom og komplikationer til 
sygdomsygdom

?? Nedsat sNedsat såårhelingrheling
?? DDåårligere hukommelse og koncentrationrligere hukommelse og koncentration
?? Nedsat muskelmasse, Nedsat muskelmasse, -- mobilitet, mobilitet, -- lungelunge-- og og 

hjertefunktionhjertefunktion
?? ØØget faldtendensget faldtendens
?? ØØget behov for hjget behov for hjæælp i hjemmetlp i hjemmet
?? LLæængere genoptrngere genoptrææningsforlningsforløøbb



AldersforandringerAldersforandringer
Energiomsætning 
Appetit regulationen
Tandstatus

Skørere
Lettere
Tørrere
Federe

Behov for mindre energi : større krav til kostens lødighed



Funktionsevnen hos Funktionsevnen hos æældreldre

ÆÆldre har flere indlldre har flere indlææggelser ggelser –– de underernde underernæærede har flest!!!rede har flest!!!
Pichard C 2004; Cederholm T 2001; 



HANDGRIP
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>14 mmHg < 14 mmHg

Log rank test: p<0.05

Holst M, Rasmussen HH; ESPEN 2006; Constans T 1998

Underernæring hos ældre og mortalitet



Risikofaktorer og screeningsredskaberRisikofaktorer og screeningsredskaber
Screening toolScreening tool NRSNRS--20022002 MNAMNA MUSTMUST

Not at riskNot at risk At riskAt risk Not at riskNot at risk At riskAt risk Not at riskNot at risk At riskAt risk

Functional risk factorsFunctional risk factors

Not able to walk to Not able to walk to 
refrigerator %refrigerator %

2929 71*71* 3939 61*61* 3232 67*67*

Hand grip kg, mean (SD)Hand grip kg, mean (SD) 14.5 (7)14.5 (7) 12.4(7) *12.4(7) * 15.8(6)15.8(6) 12.3(7) *12.3(7) * 14.4(7)14.4(7) 11.4(7) *11.4(7) *

Chewing difficulty %Chewing difficulty % 26.826.8 73.2*73.2* 19.519.5 80.5*80.5* 43.943.9 56.1*56.1*

Taste disturbancy %Taste disturbancy % 21.121.1 78.9*78.9* 9.59.5 90.5*90.5* 40.540.5 59.5*59.5*

Nausea %Nausea % 18.918.9 81.1*81.1* 7.17.1 92.9*92.9* 32.132.1 67.9*67.9*

Fungus in mouth %Fungus in mouth % 8.78.7 91.3*91.3* 12.512.5 87.5*87.5* 50.050.0 50.050.0

Biochemical risk factorsBiochemical risk factors

CRP mg/l, mean (SD)CRP mg/l, mean (SD) 28.2(28.2)28.2(28.2) 36.4(46.4)36.4(46.4) 50.5(69.2)50.5(69.2) 48.1(59.3)48.1(59.3) 32.9(49.8)32.9(49.8) 35(34.8)35(34.8)

Albumin mg/l, mean (SD)Albumin mg/l, mean (SD) 33.7 (5.1)33.7 (5.1) 32.7(4.7)32.7(4.7) 40 (2.8)40 (2.8) 32.3(4.4)32.3(4.4) 32.7 (4.4)32.7 (4.4) 33.2(5.2)33.2(5.2)

Anthropometric measurementsAnthropometric measurements

Triceps skinfold cm, mean Triceps skinfold cm, mean 
(SD)(SD)

1.4 (0.7)1.4 (0.7) 1.39 (0.9)1.39 (0.9) 1.57(0.9)1.57(0.9) 1.31 (0.9)1.31 (0.9) 1.58 (0.8)1.58 (0.8) 1.19 (0.9)1.19 (0.9)

Social and psychological risk factorsSocial and psychological risk factors

Depressive mood %Depressive mood % 2121 79*79* 22 98*98* 3232 68*68*

* = p<0.05



Risikofaktorer og dRisikofaktorer og døød < 12 mdrd < 12 mdr
VariableVariable Odds ratioOdds ratio Confidence Confidence 

intervalinterval
PP--valuevalue

FunctionalFunctional

Able to walk to Able to walk to 
refrigeratorrefrigerator

0.3510.351 0.119 0.119 –– 1.0311.031 0.0570.057

Hand grip >12 mm/HgHand grip >12 mm/Hg 0.8780.878 0.786 0.786 –– 0.9800.980 0.0210.021

Chewing difficultyChewing difficulty 1.5461.546 0.570 0.570 –– 4.1924.192 0.3910.391

Taste difficultiesTaste difficulties 1.0251.025 0.421 0.421 –– 2.4932.493 0.9570.957

NauseaNausea 1.3751.375 0.545 0.545 –– 3.4663.466 0.4990.499

Fungus in mouthFungus in mouth 3.6733.673 1.193 1.193 –– 11.30811.308 0.0230.023

BiomedicalBiomedical

CRP > 10 mmol /lCRP > 10 mmol /l 1.3661.366 1.018 1.018 –– 1.8341.834 0.0370.037

Albumin > 30 g/lAlbumin > 30 g/l 0.8930.893 0.830 0.830 -- 0.9610.961 0.0020.002

Anthropometry measurementsAnthropometry measurements

FFMIFFMI 0.8820.882 0.353 0.353 --2.5292.529 0.9110.911

Social and psychologicalSocial and psychological

SPMSQSPMSQ ( No cognitive ( No cognitive 
dysfunction)dysfunction)

0.5140.514 0.278 0.278 –– 0.9480.948 0.0330.033

Not depressedNot depressed 0.5220.522 0.165 0.165 –– 1.6551.655 0.2700.270



Fysiske forhold der pFysiske forhold der pååvirker virker 
ernernææringstilstanden hos ringstilstanden hos æældre og syge ldre og syge 

?? Akut sygdom / hospitalsindlAkut sygdom / hospitalsindlææggelserggelser
?? Kronisk sygdomKronisk sygdom
?? Stort medicinforbrug Stort medicinforbrug 
?? Nedsat fysisk funktionsevneNedsat fysisk funktionsevne
?? Nedsat kostindtag pga.Nedsat kostindtag pga.

?? Manglende sultfornemmelseManglende sultfornemmelse
?? Nedsat appetitNedsat appetit
?? Hurtig mHurtig mææthedsfornemmelsethedsfornemmelse
?? Nedsat smagssansNedsat smagssans

?? Spise / synkeproblemerSpise / synkeproblemer
?? DDåårlig tandstatusrlig tandstatus
?? ””ForkerteForkerte”” didiææterter



Psykiske og sociale forholdPsykiske og sociale forhold

?? HukommelsesbesvHukommelsesbesvæær r 
?? DemensDemens
?? Social isolation / spise alene eller spiser Social isolation / spise alene eller spiser ””grimtgrimt””??
?? Depression / tristhed / savnDepression / tristhed / savn
?? AfhAfhæængig af hjngig af hjæælplp
?? BoligforholdBoligforhold
?? ØØkonomikonomi



Ernæring og medicin

Under- og fejlernæring 
”Er en risikofaktor for fald og for fremskyndet død hos ældre. Kvalme, opkastning og diaré
kan som bivirkning til medicin føre til nedsat appetit og vægttab”. Sundhed.dk under ”lægemiddelbehandling af ældre”



HjHjæælper ernlper ernææringsterapi?ringsterapi?



Betydningen af fysisk aktivitetBetydningen af fysisk aktivitet



HormontilskudHormontilskud

?? TestosteronTestosteron
?? ØØger muskelmasse, MEN begrger muskelmasse, MEN begræænset effekt pnset effekt påå muskelstyrke. muskelstyrke. 

NedsNedsæætter fedtmasse (?). Risiko for prostatacancer.tter fedtmasse (?). Risiko for prostatacancer.

?? ØØstrogenstrogen
?? Introduceres tidligt for effekt. Introduceres tidligt for effekt. 

?? VVææksthormonksthormon
?? ØØger appetit og musklernes fger appetit og musklernes føølsomhed for protein, MENlsomhed for protein, MEN

?? NedsNedsæætter immunforsvar (IGFtter immunforsvar (IGF--1); Diabetes risiko; Kr1); Diabetes risiko; Krææver injektion; ver injektion; 
Dyrt. Dyrt. 

Chu et al. 2001 



Hvor svært kan det være
Problematisering af ”udskrivningskonceptet”



Hvem varetager screening?Hvem varetager screening?

?? Sygehus fSygehus føør udskrivelsenr udskrivelsen
?? HjemmesygeplejerskeHjemmesygeplejerske
?? SocialSocial-- og sundhedsassistentog sundhedsassistent
?? Forebyggende hjemmebesForebyggende hjemmebesøøgg
?? PraksissygeplejerskePraksissygeplejerske
?? AmbulatorieAmbulatorie
?? Geriatrisk team eller tilsvarendeGeriatrisk team eller tilsvarende



Koordinering mellem primKoordinering mellem primæærsektor og rsektor og 
kommunekommune

--Forventninger til kommunernes indsats i Forventninger til kommunernes indsats i 
sundhedsvsundhedsvææsenet senet 

PrimPrimæærsektoren rsektoren –– hvem er dethvem er det??



Hospital
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Udskrivelsesplanlægning inkluderer ernæringsterapi



Givere og modtagere af ydelser?Givere og modtagere af ydelser?
Givere:Givere:
?? PPåårrøørenderende
?? PlejehjemPlejehjem
?? HjemmesygeplejeHjemmesygepleje
?? Bistands Bistands –– pleje / privat og offentligpleje / privat og offentlig
?? MadudbringningMadudbringning
?? Egen lEgen læægege
?? Forebyggende hjemmebesForebyggende hjemmebesøøgg
?? Terapeuter og diTerapeuter og diæætister i tister i ””primprimæært regirt regi””

Modtagere:Modtagere:
?? GamleGamle
?? Kronisk SygeKronisk Syge
?? HandikappedeHandikappede
?? Udskrevne patienter i genoptrUdskrevne patienter i genoptrææningsforlningsforløøbb
?? Udskrevne patienter i behandlingsforlUdskrevne patienter i behandlingsforløøbb
?? Udskrevne patienter uden opfUdskrevne patienter uden opføølgningsplanlgningsplan



SygehusSygehus--> hjem > hjem 

?? Kommunikationen skal indeholde:Kommunikationen skal indeholde:
?? Klarhed over patientens ernKlarhed over patientens ernææringsproblematikringsproblematik

??Hvad er problemetHvad er problemet
??Hvad er gjort/ forsHvad er gjort/ forsøøgt / aktuelle plangt / aktuelle plan
??Hvad er mHvad er måålet / kg / fysisk ydeevne let / kg / fysisk ydeevne ……
?? Patienten standpunkt / compliancePatienten standpunkt / compliance
??Hvem fHvem føølger op, hvordan og hvornlger op, hvordan og hvornåårr
?? Klar ansvarsfordeling Klar ansvarsfordeling 
??Hvor kan man henvende sig?Hvor kan man henvende sig?



Hvem ser hvad patienten spiser?Hvem ser hvad patienten spiser?

?? SocialSocial-- og sundhedshjog sundhedshjæælperlper
?? SocialSocial-- og sundhedsassistentog sundhedsassistent
?? PPåårrøørenderende
?? IngenIngen

Refleksion på forringet kostindtag, og kendskab til virkemidler 
– er det basisviden?



Enteral og parenteral ernEnteral og parenteral ernææringring

?? Mgl gennemskuelighed og retningslinierMgl gennemskuelighed og retningslinier



Screening i eget hjem / pScreening i eget hjem / påå plejehjemplejehjem

?? Identificerer borgere i risiko for Identificerer borgere i risiko for 
komplikationer til insufficient kostindtagkomplikationer til insufficient kostindtag

?? Screeningsmetoder skal vScreeningsmetoder skal væærere
?? Anvendelige og afspejle Anvendelige og afspejle ””virkelighedenvirkeligheden””
?? ØØkonomiske og praktiskekonomiske og praktiske
?? MMåålrettet mod yderligere lrettet mod yderligere åårsagsgranskning og  rsagsgranskning og  

indsatsindsats



Problemer mellem sektorerneProblemer mellem sektorerne

?? Screening for ernScreening for ernææringsrings--risiko (risiko (÷÷) Kostanamnese () Kostanamnese (÷÷))
?? Ansvarspladsering (Ansvarspladsering (÷÷) ) 
?? Epikriser (Epikriser (÷÷))
?? Sygeplejerapporter (Sygeplejerapporter (÷÷))
?? Uddannelse af personale (Uddannelse af personale (÷÷))
?? Relevant kost +/?Relevant kost +/?
?? DiDiæætistbistand+/?tistbistand+/?
?? Kliniske vejledninger (Kliniske vejledninger (÷÷))
?? Vejledningsmateriale til patienter (Vejledningsmateriale til patienter (÷÷))



Samarbejde mellem sektorer og Samarbejde mellem sektorer og 
tvtvæærfaglige samarbejdspartnererfaglige samarbejdspartnere

?? KrKrææverver
?? Ledelser og klare signaler om kvalitetskravLedelser og klare signaler om kvalitetskrav
?? Prioritering fra ledelser og politikerePrioritering fra ledelser og politikere
?? Uddannelse pUddannelse påå alle niveaueralle niveauer
?? FFæælles sproglles sprog
?? Politikker og retningslinier / fPolitikker og retningslinier / fæælles standarderlles standarder
?? Evidensbaseret praksisEvidensbaseret praksis



Tak for opmTak for opmæærksomhedenrksomheden

mette.holst@rn.dk


