
Fagutvikling og systematisk forbedringsarbeid lønner seg! 

Forebygging og behandling av underernæring  

i Vestvågøy kommune  
 

Med Stortingsmeldingen Leve hele livet er målet er å skape gode 

måltidsopplevelser og redusere underernæring. Hele omsorgstjenesten i 

Vestvågøy kommune er i forkant, da de over år har arbeidet med fagutvikling og 

systematisk forbedringsarbeid for å få gode rutiner for oppfølging-, forebygging og 

behandling av underernæring.  

 

Målet er at brukere får bo lengst mulig hjemme med og økt livskvalitet og god 

hverdagsmestring.  

 

Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune har bidratt inn med fagdager, 

internundervisning, kompetanseheving, veiledning i systematisk forbedringsarbeid 

og læringsnettverk sammen med USHT Nordland.  

 

 
 

Fra USHT; Marion Knutsen, fra Fagutviklingsavdelingen; Ragnhild Holdahl, Ann-

Kristin Brimi og Lone Skjerpeng. 

 

Det er flere eksempler fra hjemmetjenesten der brukere har vært så redusert både 

fysisk og kognitivt, at det har vært vurdert behov for institusjonsplass. Etter god 

oppfølging med ernæring har brukerne kommet seg opp i vekt, fått bedre helse og 

har fortsatt fått bo i eget hjem. Derfor ser hjemmetjenesten at god 

ernæringsoppfølging bidrar til økt livskvalitet for den enkelte bruker og minsker 

tjenestebehovet. Ernæringsoppfølgingen er et tidkrevende arbeid med tanke på at 

brukere skal kartlegges, og det skal lages individuelle planer som skal følges opp, 

evalueres og revideres.  For at dette arbeidet skal fungere er det nødvendig med 

kontinuerlig kompetanseheving og ressurspersoner som følger opp arbeidet og 

personalet. Det er ingen tvil om at fagutvikling og systematisk forbedringsarbeid 

lønner seg! Dette arbeidet er på sikt samfunnsøkonomisk -og ressursbesparende, 

sier leder Bente Hansen ved hjemmetjenesten Leknes Øst. 



 

 

 

Forbedringsarbeidet i ernæring har vært en lang prosess, som man nå kan 

dokumentere gode resultat av. Brukere i risikosonen blir fanget opp tidligere, og 

det blir satt i gang tiltak og planer for oppfølging. Det er blitt en kultur ute blant de 

ansatte å tenke på ernæring. Fokuset på ernæring har bidratt til en positiv endring, 

og kunnskapsnivået er løftet. Kompetansehevingen har medført at de ansatte i 

tjenesten vet hvilke tiltak som må igangsettes hos den enkelte, hvor disse tiltakene 

blir evaluert underveis.  

 

    

  

 

Fagutviklingssykepleierne ved fagutviklingsavdelingen har faste møter en gang i 

måneden i alle sektorene, og følger på den måten opp at ernæring er på dagsorden, 

samt veileder ved behov. Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess, og det er 

viktig å holde fokuset oppe.  
 


