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Kære Carsten Koch
Idet jeg takker for indkaldelse til møde d. 26.05.98 kl. 13 om ernæring på sygehuse, tillader jeg mig
herved at fremsende et kortfattet notat om den aktuelle situation. Vedlagt er endvidere kopi af den
pressemeddelelse, som har givet anledning til den aktuelle presseomtale, samt kopi af det materiale,
der blev udleveret ved mødet med Folketingets sundhedsudvalg d. 30.10.1996. Endehgt er også
vedlagt at særtryk fra Ugeskrift for Læger.

Med venlig hilsen

Jens Kondrup

Afclelingslæge, dr. med.
Leder af Ernæringsenheden
PersonsØger 35451034

Kopi: Jørn

Jespersen,
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Notat om ernæringsproblemer på sygehuse
Ca. 50 kontrollerede undersøgelser har vist, at målrettet ernæring kan forbedre det kliniske forløb både hos kirurgiske og medicinske patienter (fæne infektioner, bedre gangfunktion, samt i visse tilfælde kortere indlæggelsestid og større overlevelse).

Status på Sygehuse
Ca.30Yo af patienterne på danske sygehuse er underernærede, og patienteme år i gennemsnit dæl&et ca. 60Yo
af deres ernæringsbehov. En (endnu ikke offentliggjort) spørgeskemaundersøgelse viser, at S5Yoaflægerne og
sygeplejerskerne mener, at målrettet ernæring har betydning for det kliniske forløb, men kun ca.20Yo angiver,
at vurdering af ernæringstilstand og kostindtagelse er en rutinemæssig procedure på deres afcleling. De største
for en måIrettet ernæringsindsats angives atvære mangel på overordnede retringslinier, mangel på
uddannelse og mangel på ansvarsplacering.

Hidtidige politiske initiativer
Iævnedsmiddelstyrelsen udgav i 1996 anbefalinger for den danske institutionskost, herunder ernæring på
sygehuse. Kosten bør tilrettelægges, så den passer til syge menneskers appetit. Til særligt småtspisende patienter bør der være en særlig næringsrig menu, såLledes at der indtages mest muhgt livsnødvendige næringsstoffer
med den ringe appetit. Desuden er der retringslinier for hvilke patienter, der må anses for at være i en særlig
enræringsmæssig risiko (s-rc% af alle patienter) og praktiske anvisninger på, hvordan en måLlrettet ernæringsindsats gennemføres hos disse patienter. En rundspørge til amterne, som sundhedsministeren foretog i foråret
1997, viste at man kendte de nye retringslinier, men at man ikke var kommet så langt med at implementere
dem. I juni 1997 aftroldt sundhedsministeren og fødevareministeren en konfereirce om institutionskost, herunder kosten på sygehuse, på grundlag af Levnedsmiddelstyrelsens betænkning nr. 1334'Offenflig kostforplejning i Danmark'. Det blev bl.a. oplyst, at en måLlrettet ernæringsindsats kurme spare sygehusvæsenet for 0.5 I mia. kr. arligt. Ministrene gav tilsagn om at ville styrke indsatsen på området. Ved den forebyggelsespolitiske debat i Folktinget i januar 1998 oplyste sundhedsministeren, at der var initiativer i forhold til undervisningsministeren og forskningsministeren med henblik på at give ernæring en højere prioritet i deres ressort, at
Sundhedsstyrelsen arbejder på et udspil til landets sygehuse om en forbedring afkosten til patienterne, ogat
Sundhedsministeriet ville prøve at finde frem til et modelhospital, som kan lave den optimale model for kostforplejningen. Den politisk interesse har også omfauet andre patientkategorier, f.els. hjertepatienter, hvor der
også foreligger undersøgelser, som dokumenterer en større overlevelse efter kostomlægning.

Forslag til plan
1) Projekt "Ernæring på sygehuse": Der udvælges 3 modelhospitaler (et universitetssygehus, et centralsygehus
og et lokalt sygehus) som gennemfører et projekt i 3 faser. I den første fase undersøges, i hvor høj grad Levnedsmiddelstyrelsens anbefalinger efterleves. Patientforløbene og årsager til evt. manglende succes noteres. I
den næste fase rettes der op de problemer, der blev registreret i den første fase (ved hjælp af undervisning, omlægning af arbejdsgange/ansvarsplacering, omlægninger i køkkenet). I den sidste fase stiles der mod at dokumentere, at alle patienter screenes ved indlæggelsen, at der på de enkelte afdelinger er formuleret klare kriterier
for identifikation af risikopatienter, og at disse risikopatienter behandles professionelt med hensyn til kostindtagelse og bevarelse/forbedring af ernæringstilstanden, med en success rate på > 85yo. Projektet strækker sig
over 2 år og vil koste ca. 3 mio kr. (8 sygeplejerske/diætistårsværk, EDB udstyr og statistisk assistance). Projektets resultater vil dokumentere overfor andre sygehuse, at målrettet ernæring kan gennemføres ifølge de officielle retringslinier på alle sygehusniveauer. Projektet sigter primært på de urderernærede patienter, men
hvor der ved screeningen i forbindelse med indlæggelsen identificeres patienter, som på grundlag af kontrollerede undersøgelser vil have klinisk effekt af en kostomlægning (f.eks. hjertepatienter), vil disse også indgå i
projektet.
2) Sundhedsstyrelsen bør udsende en vejledning til sygehusene vedr. varetagelsen af emæringsproblemer hos
særlige risikopatienter, omfattende identifikation af patienterne samt dokumentation i journal vedr. iværksættelse af plan og opfølgning af plan.
3) Der bør følges op i forhold til undervisningsministeren med hensyn til omfang og indhold af ernæringsundervisning. Særligt graverende er det, at der ikke findes sammenhængende undervisning i ernæring ved de
Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i København og Odense.
4) Der bør bevilges et beløb til specifikke forskningsprojekter inden for området, ikke mindst på grund af signaleffekten, som vil give området en tiltrængt status. Der bør udføres projekter vedr. patienters øgede næringsstofbehov, vedr. metoder til registrering af patienters kostindtagelse samt forsøg med kostformer til småtspisende patienter. En bevilling på 5 mio. kr. over 3 år vil have en væsentlig betydning, set i forhold til de små
bevillinger, som de aktive inden for omradet hidtil har kunnet tiltrække.
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I betænkningen'Offentlig kostforplejning i Danmark' (Betænkning nr.

1334, Levnedsmiddelstyrelmarts 1997) angives i Bind 2, side 157-160, grundlaget for den samlede besparelse ved ernæringsstøtte. Besparelsen på indlæggelsestid skønnes at svare til en besparelse på 0.6 mia. kr. Hertil
kommer en besparelse på omkostninger per indlæggelsesdag, som sandsynligvis er af samme størrelse (side 159). D.v.s. besparelsen i dt skønnes at være ca. 1.2 mia. kr.
sen"

I

dette notat beregnes først et skøn over omkostninger ved underernæring på sygehuse, og dernæst
mulige besparelser med andre forudsætninger end de, der er gjort i betænkningen. Forudsætningerne adskiller sig ved at
l. anvende variable omkostninger (dvs. udgifter der direkte er forbundet med tilstedeværelsen af
en patient), i stedet for totale omkostninger.
2. tage i betragtning, at indlæggelsesomkostninger for en underernæret patient er er større end for
en ikke-underernæret patient.
3. anvende merudgift til ernæringsstøtte i forhold til normal hospitalskost, i stedet for totale omkostninger.
4. anvende ernæringsstøtte i hele indlæggelsesforløbet, i stedet for kun i l/3 af indlæggelsen.
5. anvende alle underernærede patienter som målgruppe (A), eller risikopatienter
('evidenspatienter') som målgruppe (B), i stedet for 50Yo af de langtidsindlagte.

Beregningen er vedlagt som tabel 1, og noter til beregningen er anført på næste side,
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Bemærkninger til de enkelte poster:
Målgruppe: Alle underernærede patienter
Linie
Total antal indlæggelser på danske sygehuse. Oplysning fra Sundhedsministeriet
LilluLe2 do.
Linie
Linie I x linie 2
Linie
Oplysning fra Sundhedsministeriet
Linie
Det antages, at variable udgifter udgør 50Yo af de samlede udgifter. Reilly et al.
@conomic impact of malnutrition: a model system for hospitalized patients. J Par Ent
Nutr 12, 371-376,1988) opgjorde de direkte patientrelaterede omkostninger til45yo af
totalbeløbet (resten var over-head, afskrirminger og kapitalafl<ast).
Linie
Beregnet fra Linie 4 og Linie 5
Linie 6/Linie I
'Offentlig kostforplejning i Danmark' @etænkningnr.1334, Levnedsmiddelstyrelsen,
Linie
marts 1997), Bind l, side 80.
Linie
Beregnet fra Linie 8 og Linie I
Linie 10: Beregnet fra Linie 8 og Linie I
Linie
Kilde: Reilly et al. 1988; gengivet i'Offentlig kostforplejning i Danmark' @etænkning
nr. 1334), Bind 1, side 81. Reilly et al. 1988 beregnede, at de variable indlæggelsesomkostninger var 65 Yo støne for en underernæret patient end for en ikke-underernæret
patient, p.g.a. øget forekomst af komplicerede indlæggelsesforløb, og at ca. halvdelen
af merudgiften var øgetindlæggelsestid og halvdelenvar øget sengedagsomkostning.
Her anvendes 50Yo øgingi udgifter.
Linie 12: Variabel udgrft per ikke-underernæret patient (vu) beregnes efter formlen:
700.000 x rnr * 300.000 x 1,5 x vu: variable udgifter (16 mia., linie 5); 1.5 merudgift ved underernæring (linie I l).
Linie 13: 1.5 x Linie I I
Linie 14: (Linie 13 - Linie 12) x Linie l0
Linie 15: = Linie l0
Linie 16: 'Offentlig kostforplejning i Danmark' @etænkning nr. 1334), Bind 2, side 158: Reduktionen i indlæggelsestid er l4-25Yo, der må anses for hhv. minimum og maksimum i en
uselekteret population af underernærede patienter. I Levnedsmiddelstyrelsens beregning er anvendt en redukdonpå 18Yo i indlæggelsestid. Hertil kommer, som anført
ovenfor, en besparelse på omkostninger per indlæggelsesdag, som sandsynligvis er af
samme størrelse, dvs. den samlede besparelse kunne være36Yo. Her anvendes2lYo,
som derfor er et minimumstal (= 2 x AYo).
Linie 17: Beregnet fra Linie 16 og Linie 13.
Linie 18: Indlæggelsestid per ikke-underernæret patient (i) beregnes efter formlen:
700.000 x i + 300.000 x {1,5 x
indlæggelsesdage (6,9 mio., linie 3). {1,5 er andelen
af merudgiften (: L5) som tillægges indlæggelsestiden. Indlæggelsestid for en underernæret patient: {1,5 * i:7.9 dage.
Linie 19: Linie 18 x 0.875 (halvdelen af reduktionen på 25Yotillægges indlæggelsestid)
Linie 20: 'Offentlig kostforplejning i Danmark' (Betænkning nr. 133a), Bind 2, side 158: Gennemsnitsomkostning for ernæringsstøtte: 300 kr. per dag. Her er fratrukket kr. 100
som den alm. hospitalskost koster.
Lirne2l: Linie 20 x Linie 19
LirueZZ Linie 17 - Linie 2l
Lir:ne 23: Lirne 22x Linie 15

A:

1:

3:
4:
5:
6:

LineT:

8:

9:

1l:

:

i:

Lilnne24: LirueZ3lLirue7

Miilgruppe: Risikopatienter (: 'evidenspatienter', dvs. de veldefinerede patientgrupper,
som ifølge kontrollerede undersøgelser har filet påvist et bedre klinisk forløb ved en
målrettet ernæringsindsats. Disse undersøgelser omfatter visse patienter inden for kategorierne mave-tarm-kirurgiske patienter, patienter med lårbensbrud, nyrepatienter, leverpatienter, lungepatienter, kræftpatienter, ældre genoptræningspatienter, patienter
med hj ernelæsioner, brandsårspatienter).
Linie 33: Det antages, at 'evidenspatienter' udgør 5% af alle indlagte patienter.
Linie 3 5: Gennemsnitlig indlæggelsestid for kontrolpatienterne i de 13 kontrollerede undersøgelser, hvor indlæggelsestid er oplyst (Bilag l) er 29 dage, dvs. 4 x gennemsnitlig indlæggelsestid. Hertil kommer øgede sengedagsomkostninger, som ikke er opgiort i disse
undersøgelser. Det skønnes, som et lavt tal, at den totale udgft er øget x 3, dvs. 200yo
forhøjet.
Linie 36: Variabel udgift per ikke-risiko patient (vu) beregnes efter formlen:
950.000 x vu * 50.000 x 3 x vu : variable udgifter (16 mia.,.linie 5); 3 : merudgift for
risikopatient (linie 3 5).
Linie 40: Ifølge Bilag I er reduktionen i indlæggelsestid :23Yo. Det antages, at besparelsen per
sengedag er af samme størrelse. I alt regnes med en besparelse pL a0%.
Lirne 42: Indlæggelsestid per ikke-underernæret patient (i) beregnes efter formlen:
950.000 x i + 50.000 x {f x
indlæggelsesdage (6,9 mio., linie 3). {3 er andelen af
(=
merudgiften
3) som tillægges indlæggelsestiden. Indlæggelsestid for en underernæret
patient: {f x
11.5 dage.
Linie 43: Lime 42 x 0.80 (halvdelen af reduktionen på 40yo tillægges indlæggelsestid)
B

i:

i:

Konklusioner:
o De variable merudgifter for underernærede patienter (A) skønnes at være ca.2 mlø'. kr. For de
særlige risikopatienter alene (B) skønnes merudgiften at være ca. 1.5 mia. kr.
o Ved en indsats over for alle underernærede patienter skønnes besparelsen i variable udgifter at
være ca. l.l mia. kr. Ved en indsats overfor risikopatienterne skønnes besparelsen at være ca.
0.8 mia. kr.
o Tre modeller (Levnedsmiddelstyrelsens beregning og de to beregninger A og B i dette notat)
når til stort set sarnme resultat for besparelsen, trods meget forskellige forudsætninger.
o Besparelsen på ca. I mia. kr. svarer til indlæggelse af ca. 60.000 andre patienter med gennemsnitligt indlæggelsesforløb.
o De anførte reduktioner i udgifter (25% i A og 40yoi B) skal reduceres til mindre end hhv. 7 og
5Yo for at målrettet ernæringsstøtte netto bliver en udgift.
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Bilag
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Effekt på indlæggelsestid

Kontrol Ernæring 'Å reduktion

Sygdom

Dage

Dage

Mave-tarm operation

1979
Moore 1986
Meyenfeldt 1992
Beier-Holgersen 1996
Keele 1997
Sagar

19
29
36
12
13

14
25
32
9
11

38
40

29
24

24.
40.

28
12

20
11

29

10

7

33.

46

32

30.

36
33
27

29
27
2t

!9.

26.
14
11

29
18

Lårbensbrud

1983
1990

Bastow
Delmi

Kronisk leversygdom

Bunout
Kearns 1992

8

Kranieskader

Grahm

1989

Forbrænding
Gottschlich

1990

Knoglemarystransplantation
Ziegler 1992
Schloerb 1993

Gennemsnit
angiver statistisk sikker forskel

18.
23

DSKE

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Dqnish Associationfor Psrenteral snd Enteral llutrition

Til redaktionen

16. maj 1998

PRESSEMEDDELELSE

Underemæring på sygehuse: Stor betydning, ringe indsats
Fredag d. 15. maj var 130 læger, sygeplejersker og kliniske diætister samlet på
Rigshospitalet i København til møde om underernæring på sygehuse. Mødet var
arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, som har 22O medlemmer fra sygehuse
overalt i landet.
Den hollandske ernæringsfysiolog Annemie Schols fra Maastricht holdt foredrag om
ernæring til patienter med kroniske lungesygdomme, f.eks. kronisk bronkitis. Disse
patienter er ofte underernærede, både fordi deres ernæringsbehov er øget og fordi
sygdommenlører til appetitløshed. Man har tidligere ment, at disse patienter ikke havde
gavn af øget kostindtagelse, fordi lungefunktionen ikke kunne følge med, men nye
undersøgelser har vist, at hvis patienternes kostindtagelse normaliseres, så tager
patienterne på i vægt, lungefunktionen styrkes og patienterne får en bedre muskelfuntion,
så de kan være mere fysisk aktive. Annemie Schols's sidste resultater, som er ved at blive
offentliggjort i et amerikansk lægetidsskrift, tyder endda på, at patienterne opnår en
længere levetid efter at ernæringstilstanden er blevet forbedret.
Den engelske kirurg Sunjay Kanwar fra Leeds holdt foredrag om ernæring til patienter
med akut sygdom i bugspytkirtlen - en frygtet sygdom som i mange tilfælde fører til døden
på grund af tilstødende infektioner. Man har tidligere ment, at disse patienter ikke kunne
tåle at få tilført ernæring gennem mave-tarmkanalen fordi 'bugspytkirtlen skulle have ro'
men dr. Kanway har vist i en undersøgelse, der er ved at blive offentliggjort i et engelsk
lægetidsskrift, at ernæring givet gennem en sonde, der placeres i tarmen et stykke efter
bugspytkirtlens udløb i tarmen, lører til en langt mindre forekomst af de frygtede, svære
infektioner.

Ved mødet var der ca.20 foredrag fra forskellige hospitalsafdelinger i Danmark.
Afdelingslæge Randi Beier-Holgersen, Bispebjerg Hospital, fremlagde en økonomisk
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analyse iforbindelse med en undersøgelse af patienter, som havde gennemgået en
større operation på tyktarmen. Undersøgelsen viste, at målrettet ernæring kunne reducere
forekomsten af infektioner efter operationen med 85o/o, hvilket bl.a. førle til færre alvorlige
sygdomsforløb. Beregnet med et grænseomkostningsprincip var den økonomiske gevinst
herved 17.000 kr. per patient. Det skønnes, at der udføres ca. 2000 operationer af denne
type i Danmark om året, så den samlede besparelse kunne være ca. 30 mio kr. Alternativt
kunne der inden for det samme budget opereres 25OO flere patienter årligt.
Overlæge Henrik Højgaard Rasmussen, Alborg Sygehus, fremlagde resultater fra en
landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker. 8Oo/o af de
adspurgte mente, at ordentlig kost ville bidrage til at forbedre det kliniske lorløb blandt
sygehuspatienter, men samtidig fremgik det, at kun ca.20o/o rutinemæssigt vurderer
ernæringstilstanden og kostindtagelsen blandt patienterne. De fleste angav, at det var
vanskeligt at gennemføre målrettet ernæringsbehandling hos patienterne, og at de største
barrierer for at komme videre var manglende viden, manglende retningslinier, manglende
ansvarsplacering og en udbredt mangel på interesse for patienters ernæringsproblemer.
organisatoriske del af programmet berettede selskabets formand, afdelingslæge
dr.med. Jens Kondrup, Ernæringsenheden, Rigshospitalet, om den interesse, der har
været for kosten på sygehuse fra folketingets sundhedsudvalg og fra sundhedsministrene.
Det blev dog klart ved indlæg fra deltagerne, at denne interesse endnu ikke har forplantet
sig i større omfang til landets sygehuse. Det er fortsat de få entusiastiske, der tegner den
spredte indsats, som det også fremgik af spørgeskemaundersøgelsen. Det bør indføres
som fast praksis på hospitalsafdelingerne, at 1) alle patienters ernæringstilstand vurderes
ved indlæggelsen, at 2) hver afdeling har faste retningslinier for hvilke patienter, der
betragtes som risikopatienter i ernæringsmæssig forstand, at 3) disse patienters kostbehandling nøje overvåges under indlæggelsen, således at vægttab undgås og 4) at
sygehusledelsen placerer et ansvar for, at disse retningslinier følges og sikrer, at de kan
gennemføres.
I den
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