
Bekreftelse og sjekkliste for 4- ukers KEF- praksis 
 

Studentens navn:………………………………………………………………………………………………………………... 

Arbeidssted: ………………………………………………………………………………………………………………...….. 

Tidspunkt for praksisen: ………………………………………………………………………………………………………. 

Antall dager praksis: …………………………………………………………………………………………………………... 

Veileders navn (STORE BOKSTAVER):…………………………………………………………………………………... 

 

 Ferdighet og kompetanse Bestått Ikke- 
bestått 

Ikke 
utført 

1 Observere KEF i klinisk arbeid de 4-5 første arbeidsdagene 
eller etter behov 

   

2 Sette seg inn i organisasjonsstruktur, ansvarsfordeling og 
administrativ praksis ved praksisstedet 

   

3 Sette seg inn i organiseringen av kjøkkenet og mattilbudet 
ved praksisstedet, herunder kostformer, 
matbestillingssystem (hvordan kommunisere med 
kjøkkenet) og tilgjengelighet av medisinske 
ernæringsprodukter. 

   

4 Innhente relevant informasjon fra journal, kurve, annet 
helsepersonell og pasient 

   

5 Kartlegging og vurdering av kosthold    

6 Kartlegging og vurdering av antropometri    

7 Kartlegging og vurdering av laboratoriedata    

8 Innhentet relevant informasjon om medisinsk diagnose, 
behandling og klinisk tilstand 

   

9 Estimert energi- og proteinbehov    

10 Stille en ernæringsdiagnose og/eller stille 
ernæringsrelaterte medisinske diagnoser 

   

11 Sette mål for ernæringsbehandlingen    

12 Kostråd om endret matvarevalg, hyppighet og/eller 
porsjonsstørrelse (strek under det som er utført under 
hvert punkt): 

 

   

13 Forordning av kostform (standardkost, spesialkoster, kost 
med tilpasset konsistens) 

   

14 Forordning av enteral og/eller parenteral ernæring    



15 Lage en 1-3 dagers meny/kostplan    

16 Forordning av kosttilskudd og næringsdrikker    

17 Gi tilpasset informasjon til pasienten, avhengig av 
pasientens ernæringssbehov, forkunnskaper, sosiale og 
kulturelle bakgrunn, kostpreferanser 

   

18 Ta opp utfordringer og fordeler ved livsstilsendringer f.eks. 
ved bruk av motiverende intervju-teknikk 

   

19 Reflektere over egne ferdigheter innen 
pasientkommunikasjon  

 

 

  

20 Gjennom tverrfaglig samarbeid sørge for at 
ernæringsbehandlingen blir gjennomført 

   

21 Avtale oppfølging og anbefale monitorering    

22 Dokumentere ernæringsstatus og -behandling i journal 
(journalnotat) 

   

23 Delta i previsitt og/eller tverrfaglige møter (sett strek under 
det som er utført) 

   

24 Lage og gjennomføre en presentasjon for kolleger på 
avdelingen, f.eks. en case eller en aktuell artikkel 

   

 

Praksisen er bestått/ikke bestått (stryk det som ikke passer) i henhold til avtale og ovenstående sjekkliste. 

Ansvarlig (STORE BOKSTAVER):…………………………..………………………………………………..(sign.) 

Tlf: ……………………………………. E-post: …………………………………………… 

Veileder leverer attestert bekreftelse/sjekkliste til Inger Ottestad (inger.ottestad@medisin.uio.no) etter endt 
praksisperiode 

 

mailto:inger.ottestad@medisin.uio.no

