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Brug af ”Ernæringsplan” i Problemorienteret Plan ”Ernæringsrisiko” ved 

behov for kostmodifikationer 
 

For synliggørelse af behov for modificering af væske og kost er det nødvendigt med dokumentation af dette 

centralt i journalen, så det bliver synligt for alle tværfaglige samarbejdspartnere og særligt ved 

overflytninger. 

Den Problemorienterede Plan (POP) Ernæringsrisiko skal anvendes af klinisk personale til 

ernæringsscreening og lign. af alle indlagte patienter. Ernæringsrisiko indeholder aktiviteten Ernæringsplan. 

Dysfaginetværket Aalborg UH er enige om, at Ernæringsplan som udgangspunkt skal anvendes til 

beskrivelse af behov for modificeret væske og kost, medmindre andet er aftalt lokalt med de tilknyttede 

kliniske afdelinger. Det er centralt, at den øvrige ergoterapeutiske dokumentation og dermed baggrunden 

for konklusionen om væske og kost modifikationer beskrives i eget ergoterapeutiske notat. 

Ernæringsplan vil ved udflytning til Hospitalsbyen og det kommende kostkoncept kommunikere direkte 

med køkkenet, således kun mad af rette konsistens tilbydes den enkelte patient.  

I nedenstående gennemgås udfyldelse af Ernæringsplan, når POP Ernæringsrisiko er oprettet. Hvis ikke den 

relevante POP er oprettet, henvises til vejledning for oprettelse af POP, for at kunne oprette relevante POP. 

Dokumentation i Ernæringsplan 

Find 
Ernærings-
planen 

Gå til Plan og Resultater. 
Hvis POP Ernæringsrisiko er oprettet vil den se således ud 

 
 
Eller således, hvis ikke den er foldet ud 

 
 
POP’en kan foldes ud ved at klikke på pilen 
 

Dokumenter i 
Ernærings-
plan 

Dobbeltklik ud for Ernæringsplan i højre side af billede 
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Du kan enten dobbeltklikke ud fra det korrekte tidspunkt eller ændre tidspunktet 
manuel, når registreringen er åben.  
 
I følgende billede registreres hvilke kostmodifikationer der er gældende for patienten 
(OBS billedet er ikke opdateret med den nyeste udgave af Ernæringsplanen – de 
relevante felter vil være tilføjet til 28/3.) 

 
Læs 
Ernærings-
planen i POP 

Den oprettede POP kan findes ved at klikke på ikonet øverst 
 

 
 
Det dokumenterede vil nu kunne ses på oversigten i den relevante POP 
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Der findes også en POP kaldet Dysfagi. Denne indeholder væsentlige flere relevante ting vedrørende 

indtagelse pr. os. Det kan i nogle specialer være relevant at supplere med anvendelse af dysfagi POP hos 

patienter med dysfagi. Men registreringer heri kommer ikke automatisk ind i Ernæringsrisiko eller på sigt til 

køkkenet og vil kræve fra vores samarbejdspartnere, at de læser både i Ernæringsrisiko og Dysfagi POP. 


