
ENCPT ONLINE ÄR UPPDATERAD 

I samband med Nordic Dietetic Conference i Göteborg 19 juni lanserar vi en uppdaterad version av 

eNCPT. Den största förändringen i denna version är att modellen för Nutritionsbehandlingsprocessen 

har blivit uppdaterad och ändrat utseende.   

En annan förändring som vi hoppas ska vara till glädje för många är att vi har översatt symtom och 
tecken på ett antal referensblad. Hittills finns översättningar på följande referensblad men fler 
kommer läggas till successivt.  

 För lågt energiintag 

 Inadekvat oralt intag  

 För lågt protein- och energiintag 

Nytt är också att alla terminologilistor finns samlade i pdf-filer under tabben ”Hem”.  Som i tidigare 

versioner har uppdatering gjorts i terminologin. Några nutritionsdiagnoser har fått nya namn, en hel 

del utredningstermer har tillkommit och någon förändring har gjorts i avsnittet för åtgärder. Vissa 

termer har också fått nya termnummer. Undernäring finns nu under Kliniskt tillstånd i en ny grupp 

som heter Malnutritionstillstånd och istället för under Intag. Information om alla gjorda förändringar 

kommer inom kort finnas på hemsidan under tabben ”Hem”.  I denna version har the Academy lagt till 

en mängd utredningstermer. Vi har inte översatt alla dessa termer då vi inte bedömer att de används 

av svenska dietister men om det finns behov av att översätta en term så kan vi göra detta. Mejla då till 

terminologi@drf.nu. 

För att det ska bli enklare att föra in NCP- termer i journalsystem har vi börjat markera termer som 
också finns i Snomed CT. Snomed CT är ett begreppssystem som Socialstyrelsen rekommenderar för 
att använda i elektroniska patientjournaler.  

Som tidigare är terminologin gratis för alla DRF-medlemmar och för studenter. Samma lösenord gäller. 
Om du inte har inloggningsuppgifter så finns mer information på DRFs hemsida.  

Klicka här för att komma till eNCPT 

Hemsidan är anpassad för att fungera både på dator, i mobiltelefoner och på surfplattor.  

Förutom de svenska delarna finns också en mängd information på engelska. Vi rekommenderar varmt 
att alla som arbetar med NCP och dess terminologi tar del av denna information. Ytterligare 
användbar information hittar du på DRFs hemsida under Informatik & Etisk kodex samt Litteratur och 
material. 

Ylva Orrevall och Elin Lövestam, för DRFs arbetsgrupp för Informatik & Etisk kodex 
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