
MØTEREGLER

• Sitt foran egen PC med tilgjengelig lyd og kamera

• Sjekk om lyd virker før kl. 13:00 (musikk spiller)

• Ha kamera på

• Skru av lyden når du ikke snakker

• Du kan stille spørsmål i chatten

• Ha en notatblokk e.l. klar, slik at du kan ta notater

• Ha din mobil klar

Ved problemer: Ring 930 44 855

Velkommen til Læringsnettverk
Ernæring & Aktivitet



VELKOMMEN
Til

Læringsnettverk!



Kommende samlinger
• 13.des – Veiledning (fysisk)

• 31.jan – Samling 3 (Aktivitet del 1, v/ Jarle)

• 24.feb – Veiledning 

• 28.mar – Samling 4 (Aktivitet del 2, v/ Jarle)

• 27.apr – Veiledning

• 25.mai – Samling 5 (Ernæring del 3, v/ Thomas)

• 22.jun – Samling 6 (Implementering og varig forbedring)

Samlinger 13:00-14:30 /Veiledning 13:00-14:00



Gruppeinndeling veiledning

Veileder Avdelinger

• Thomas Kirsten Flagstadsvei

• Ellida Vennesla

• Jarle Lindesnes

• Ingeborg Gimleveien, Hestehovstien

• Stian Skarpelunden, Ærfuglveien

Thomas

Jarle

Stian

Ellida

Ingeborg



Dagens Program – 29.11.2021
• Velkommen 

• Forbedringsmodellen v/Ellida
• PDSA
• Erfaringer

• Pause

• Om ernæring, v/Thomas
• Erfaringer i nettverk
• Erfaringer Tinnheiveien
• Ernæringsplan

• 14:30 Slutt



Forbedringsmodellen





Forbedringsmodellen

Første del består av planlegging av 

forbedringsarbeidet, ved å besvare de i alt 

fire spørsmålene

Andre del består av testing av forbedringsideer 

i praksis

Fra Forbedringsguiden



Fra 

I trygge 
hender 
24-7

• Lage ukemeny mandag kveld
• Handle tirsdag kveld
• Alle gjennomfører kostplan i 

uken
• Dokumenterer/registrerer 

hvordan det går i Profil 

1

Planlegge ukehandling

Hvis vi ukehandler, så vil det være lettere å 
gjennomføre kostplanen

• Ukemeny -> poteter er 
pommes frites? fisk er 
fiskepinner?

• Ukehandling -> utfordret
• Kostplanen -> utfordret
• Dokumentasjon/registrering

• Ukemeny
• Ukehandling
• Kostplan 
• Dokumentasjon/registrering

• Testen er delvis vellykket
• Justere ukemeny -> test 

nummer 2
• Ny hypotese: Om vi skriver 

ukemenyen nøyere, vil det 
være lettere å gjennomføre 
ukehandling og kostplan



Test 1: Planlegge ukehandling

Test 2: Nøyere beskriving av 
ukemeny/ukehandling

Test 3: ?



ERFARINGER

- testing av 
forbedringsideer

Foto: Stock-bilde fra Powerpoint



Ernæring
Del 2



Hjemmeleksen til dagens samling

• Lese kapittel 9 i Kosthåndboken om god ernæringspraksis

• Lese kapittel 5 i Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming

• Ta i bruk risikovurdering og holde oversikt over skjema for målinger

• Gjennomføre energi, protein og væskebehov for en bruker
• Se Kosthåndboken for eksempler

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming


Kjapp gjennomgang fra samling 1



Risikovurdering



Vektregistrering



Mål

• Det er viktig å ha målbare mål som vi kan evaluere, men også mål 
som er personlige og tar utgangspunkt i individets ønsker og behov 

• SPESIFIKT: Hva konkret skal du/dere gjøre, og hvordan?

• MÅLBART: Er endringen målbar? Hvordan måle effekt?

• AKSEPTABELT: Er målet akseptert av alle involverte?

• REALISTISK: Er målet praktisk mulig å gjennomføre?

• TIDSBESTEMT: I hvilke tidsrom skal målet gjennomføres?



Diskusjon i plenum rundt hjemmelekse –
utregning (10 minutter)

Hvordan gikk det?

Hvilke utfordringer møtte dere på?

Hvilke konklusjoner kom dere frem til?



Utregningseksempler 
• Eksempel 1

• 20 til 25 kcal x 80 kg = 1600 – 2000 kcal

• Eksempel 2
• Justere vekt før utregning (hvis BMI er 35 eller høyere)

• 80 kg redusert med 25% = 60 kg
• 30 til 35 kcal x 60 kg = 1800 – 2100 kcal

• Eksempel 3
• 30 kcal x 80 kg = 2400 kcal (minus 500 kcal for å fremme vekttap) = 1900 kcal

• Hvis vi har brukere med f.eks. Downs syndrom så må vi trekke fra 
ytterligere 10%

• Aldri gå lavere enn 1500 kcal!



Godt grunnarbeid sparer tid

• System

• Alle gjør likt

• Bedre oversikt

• Lettere å identifisere problemer



Case
• Bruker har økende blodsukker, begynnende diabetes type 2 etter årskontroll hos 

fastlege 
• Har en tendens til å lete etter mat og søtsaker
• kjøper mat for egne penger etter jobb og prøver å skjule det for personalet 

• Personalet finner stadig tomme colabokser, sjokoladepapir og halvspiste 
kjekspakker i leiligheten

• Hen er veldig glad i å se på film, er veldig stillesittende og vil ofte ikke ut

• Bruker klarer å lage noe mat, men vil helst at personalet gjør det
• Spiser de fleste måltidene foran TV 

• Bruker syntes det ikke var noe gøy å høre fra legen at hen kanskje måtte begynne 
å stikke seg i fingeren for å måle blodsukker



Film



Eksempel på 
ernæringsplan 



Hva gjør vi videre når ernæringsplanen er 
skrevet?

• Dato for ny evaluering og hvem som er ansvarlig for oppfølging må 
fremgå i ernæringsplanen

• La evalueringen være en fot i bakken for små justeringer, da en 
tiltaksplan aldri blir 100 % spikret siden menneskers liv og situasjoner 
endrer seg hele tiden



Til neste samling – Fysisk 
aktivitet

• Lese kapitelet i den Nasjonal veileder om ernæring og aktivitet

• Neste veiledning. 13.12.21 desember kl. 13.00-14.00

• Neste samling 31.01.22. januar kl. 13.00 - 14.30

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming


Oppsummering

• Bruk kartleggingsverktøyet

• Viktig med gode rutiner for veiing

• Tenk på hvordan dere vil måle

• Bruk verktøyene godt

• Vær flinke til å informere de andre på avdelingen


