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Introduktion 

2003 bildades en arbetsgrupp kring etik och terminologi inom 

Dietisternas riksförbund (DRF) med fokus på terminologi, då 

det sakandes definierade termer för nutritionsbehandling. Arbe-

te har utmynnat i flera olika delar med både nationell- och 

internationell koppling. Syftet med detta abstrakt är att kort 

beskriva denna utveckling. 

Material och Metod 

Arbetet inleddes med att beskriva de olika stegen i nutritions-

behandlingsprocessen samt identifiera centrala begrepp som 

används inom nutritionsbehandling. I huvudsak tillämpades 

befintliga definitioner från olika källor men i några fall har 

egna definitioner varit nödvändiga att ta fram och i det arbetet 

har Terminologiskt centrum (TNC) medverkat. 

Ganska tidigt identifierades den standardiserade arbetsprocess 

(NCP
1
) som The Academy of Nutrition and Dietetics utarbetat 

med tillhörande standardiserad terminologi (IDNT
2
), specifikt 

utarbetad för de fyra stegen i nutritionsbehandlingsprocessen. 

Nutritionsbehandlingsprocessen består av fyra olika steg; nutri-

tionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärder samt nutri-

tionsuppföljning och utvärdering. Det som framför allt är nytt 

för dietister är nutritionsdiagnostiken vilken bygger på ett s.k. 

PES-uttalande (problem, etiologi samt symtom/tecken).  

2010 fick Utvecklingsgruppen på Dietistkliniken vid Karolins-

ka Universitetssjukhuset i uppdrag att i samarbete med Dietis-

ternas Riksförbund översätta NCP och IDNT till svenska. Pa-

rallellt med detta har DRF aktivt deltagit i arbetet med Natio-

nell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) 

samt översättningen av SNOMED-CT. 

Resultat 

I samband med DRF:s kongressen våren 2011 var översättning-

en klar och mötet fokuserade på att introducera nutritionsbe-

handlingsprocessen och IDNT för Sveriges dietister. Dietistkli-

nikerna vid Karolinska- och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

var då redan igång med implementeringsarbetet. Ett tjugotal 

olika utbildningar har därefter arrangerats, vilket uppskatt-

ningsvis nått ungefär 2/3 av samtliga dietister verksamma inom 

hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg. DRF har där till 

arrangera nationella användarkonferenser samt bistått med-

lemmarna med löpande information genom återkommande 

artiklar i dietisternas egen yrkestidning. Sedan svenska dietister 
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påbörjat implementering av IDNT/NCP har intresse också 

väckts i Norge och Danmark. Norska kollegor har deltagit i 

användarkonferenser och planerar nu sin första egna utbildning. 

Ett antal magister- och doktorandarbeten har också initierats, 

bl.a. har ett kvalitetsgranskningsinstrument för dietistens do-

kumentation av nutritionsbehandlingsprocessen validerats och 

reliabilitetstestats. Dietisternas riksförbund ingår i det interna-

tionella utvecklingssamarbetet kring NCP och IDNT och för 

närvarande pågår arbetet med införande i SNOMED-CT.  

Genom NCP tydliggörs om problemet ska adresseras till dietis-

ten och kan behandlas med hjälp av nutrition samt vilka variab-

ler som kan användas för att utvärdera effekten. Modell har 

bemötts positivt av andra yrkesgrupper, då dietistens ansvarar 

för nutritionsbehandlingen förtydligas samt åskådliggör patien-

tens nutritionsrelaterade problem.  

De svårigheter som identifierats handlar om att intresset är 

mycket större än kapaciteten att utbilda. Arbete har hitintills 

skett med ideella krafter, vilket utgjort en mycket stor begräns-

ning. DRF saknar resurser att anlita någon som specifikt arbetar 

med utbildning. Ett annat problem är att de elektroniska jour-

nalsystemen är svåra att ändra i, så som att byta ut sökord eller 

lägga in en rullist för nutritionsdiagnoser. Därtill är nuvarande 

beskrivningssystem undermåliga för att beskriva och utvärdera 

dietistens arbete. Slutligen uppmärksammas begränsningar i att 

integrera IDNT med ICF, vilket är den struktur som införs inom 

kommunal äldreomsorg.  

Diskussion 

För att nå framgång med ett implementeringsarbete behövs 

resurser som kan utbilda och understödja förändringsarbetet. 

NCP och IDNT är viktiga delar i det standardiserade arbetsätt 

och språk i vilket dietister bidrar till en ökad patientsäkerhet 

samt ett bättre beskrivningssystem med möjligheter till syste-

matiks uppföljning och utvärdering. Nuvarande KVÅ måste 

också vidareutvecklas för att bättre beskriva vilka relevanta 

åtgärder som utförs kring respektive nutritionsdiagnos. Vidare 

måste strukturer som överensstämmer med intentionerna i den 

nationella informationsstrukturen skapas, vilket möjliggör in-

tegrationer intressanta för journalleverantörer.  
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