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SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) - ERNÆRING VED 

SYKEHJEMMENE 

 

Det vises til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) av 25.11.2016:  

 
«TV2 hadde i dag et nyhetsoppslag: Eldre på sykehjem må gå opptil 16 timer uten mat. 

I «Gylne Måltidsøyeblikk 2016» fra Forbrukerrådet og landbruks- og matdepartementet 

kan vi lese at: 

- Over halvparten av 203 sykehjem lar det gå mer enn 11 timer mellom kveldsmat og 

frokost, selv om dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer. 

- Kun 94 av 203 sykehjem som deltok i spørreundersøkelsen, oppfylte kriteriet for nattfaste 

på inntil 11 timer. 

-128 sykehjem starter middagsserveringen allerede klokken 1330 eller tidligere. 

- Over halvparten oppgir sluttklokkeslett for middagsservering kl. 14 eller tidligere. 

Hvordan er situasjonen ved Oslos sykehjem?» 

 

Svar: 

Ernæring er viktig i sykehjem. De som bor i langtidshjem trenger heldøgns pleie- og 

omsorgstjenester og mange trenger tilrettelegging og oppfølging i spisesituasjonen. Mat og 

måltider skal være tilpasset beboernes ønsker, vaner og individuelle behov og de skal få 

nødvendig hjelp til å spise.   

 

Sykehjemsetaten arbeider for å videreutvikle ernæringsfaget både i langtidshjem/helsehus og for 

at ernæringsarbeidet både i langtidshjem og helsehus skal være av god kvalitet. Dette gjøres ved å 

holde undervisning, koordinere faglig nettverk, og gi råd og veiledning til medarbeidere i 

langtidshjem og helsehus. Det er to hele stillinger for kliniske ernæringsfysiologer (KEF) i etaten. 

Disse har også et tett samarbeid med produksjonskjøkken og kjøkkenpersonalet. I tillegg arbeider 

de klinisk direkte med beboere i samarbeid med øvrig helse- og omsorgspersonell ved 

langtidshjem og helsehus.  
 
Det er kjent at beboere i sykehjem er i risiko for å bli underernærte. Det er flere årsaker til 

underernæring. Matinntak og ernæringsstatus påvirkes av flere faktorer enn mattilbudet, som 

sykdomstilstand, medikamentbruk og tannstatus. Dette er viktig å ha med seg når man tolker funn 

fra undersøkelser som sier noe om andel som er i risiko for underernæring og som er underernært. 
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Forskjellige grupper av helsepersonell, i tillegg til kjøkkenpersonalet, har en rolle som spiller inn 

på mattilbudet til beboerne og om de får en god oppfølging av sin ernæringsstatus.  

 

Hvordan det jobbes for å forebygge underernæring i sykehjemmene varierer mellom kommuner. I 

Oslo kommune og i Sykehjemsetaten har ernæring vært et fokusområde over lengre tid. 

Ernæringsarbeidet har som mål å følge Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer for 

forebygging og behandling av underernæring som ble utgitt i 2009, og Kosthåndboken - Veileder i 

ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, utgitt av Helsedirektoratet i 2012. 

 

Måltidsrytme i sykehjem (nattfaste) 

Ett av rådene i Kosthåndboka er at nattfasten ikke bør være lenger enn 11 timer.  

Sykehjemsetaten har gode rutiner for oppfølging av vekt og oppmerksomhet omkring og kunnskap 

om ernæring. MNA screening (Mini Nutritional Assessment - skjema for å kartlegge 

ernæringsstatus) benyttes i alle sykehjem, og gir grunnlag for videre tiltak og oppfølging. 

 

Etatens prosedyre Kosthold og ernæring, individuelt tilpasset måltid sier at nattfasten ikke skal 

overstige 11 timer og det er gjort flere tiltak for å oppnå dette: 

 Middagen er flyttet til ettermiddagen, i 16-17-tiden. I sykehjem hvor middagen er tidligere 

er dette etter ønske fra beboerne. 

 Måltidsrytme i henhold til forslaget som er i Kosthåndboken, med fire hovedmåltider 

fordelt ca. som dette: Frokost kl. 09, lunsj kl. 13, middag kl. 16/17 og kveldsmat kl. 19/20. 

 

I tillegg er det et såkalt drikkemåltid kl. 11 eller 15 (smoothie, saft, kjeks, frukt), samt tilbud om 

tidlig frokost og/eller sen kvelds til de som står opp tidlig/legger seg sent for å unngå for lang 

nattfaste. Flere får også kaffe og kaker i løpet av dagen. 

 

Beboere får mat utenom de faste måltidene når de ønsker det. Sykehjemsetaten opplyser at 

medarbeidere nå i større grad forsøker mat som tiltak til beboere som er urolige om natta, fremfor 

å gi beroligende medisiner med en gang. 

 

Til de siste dagers oppmerksomhet på at nattfasten er for lang mange steder, er Sykehjemsetatens 

kliniske ernæringsfysiologer opptatt av å nyansere dette bildet. Det er forskjell på å ha en 

måltidsrytme som legger opp til 15-16 timers nattfaste ved å ha dagens siste måltid tidlig på 

kvelden og det at enkelte beboere har lang nattfaste. I Oslosykehjemmene er måltidsrytmen og 

rutiner for matservering lagt opp slik at nattfasten ikke skal bli for lang. Likevel kan den bli mer 

enn 11 timer for enkelte, fordi beboer sover lenger enn 11 timer om natten, eller at de ikke vil ha 

mat og ikke kan tvinges til å spise. At måltidsrytmen tilpasses den enkelte beboer, er viktig.  

 

Sykehjemsetaten opplyser at de oppfatter at måltidsrytmen i Oslos sykehjem ivaretar 

myndighetskravene, men at de fortsatt må rette oppmerksomhet mot etterlevelse av gjeldende 

prosedyrer. De mener det ikke er et absolutt mål at alle beboere på individnivå skal ha en nattfaste 

som er kortere enn 11 timer. Det må være måltidsrytmen og mattilbudet som sikrer at alle kan ha 

en nattfaste som er kortere enn 11 timer.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Inga Marte Thorkildsen 

byråd 

Godkjent og ekspedert elektronisk 
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Kopi til: Ivar Johansen (SV) 

 


