
Implementering af den diætetiske 
diagnose i praksis
Proces og erfaringer fra Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest

I Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, har de kliniske

diætister det sidste halve år arbejdet med at bruge den diæ-

tetiske diagnose i det daglige dokumentationsarbejde. Valget

faldt på den diætetiske diagnose, fordi det umiddelbart er

den, der er det nye ved Nutrition Care Process (NCP) (1,2).

De andre elementer i NCP ligner meget en ældre dansk

model, som i forvejen er implementeret i den elektroniske

patientjournal (EPJ). Se figur 1 (1,2) og figur 2 (3). 

Umiddelbart er begge modeller egnet til struktureret problemløs-

ning. NCP afløste tidligere forslag til modeller (4-6).    

Sammen med udviklingen af NCP i US, er der også arbejdet med

standardisering af den anvendte terminologi, International

Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT)(7,8). Den skabelon, der i

Ernæringsenheden har været anvendt i den elektroniske patient-

journal (EPJ) i halvandet år, er i princippet opbygget som NCP. I

EPJ var betegnelserne følgende: 1) dataindsamling, 2) diætetisk

problemstilling, 3) diætetisk intervention og 4) diætetisk monitore-

ring (9). Vi begyndte med at vænne os til at bruge betegnelserne i

modellen, og den enkelte kliniske diætist forsøgte selv at beskrive

de enkelte elementer i processen. Det viste sig dog hurtigt, at det

i praksis var beskrivelse af den diætetiske problemstilling, der syn-

tes at volde flest problemer. Dette skyldtes blandt andet, at beskri-

velserne var væsentligt mindre ensartede end de øvrige dele af

det samlede journalnotat, hvilket gav problemer med at få

dataindsamling og intervention bundet sammen. Derfor blev

arbejdet med brugen af den diætetiske diagnose intensiveret for

ca. et halvt år siden.

Implementering

Vi valgte at være meget kildetro og lægge os helt tæt op af de

amerikanske betegnelser (7), dvs. vi oversatte.

Årsagerne til dette er, at de amerikanske betegnelser er undersøgt

for gyldighed (10-12), hvor det centrale spørgsmål er, om der er

tale om distinkt forskellige betegnelser og sammenhæng mellem

problem, ætiologi og symptomer/tegn. Der deltog 193 diætister i

Enriones gyldighedsvalidering (10). Desuden er det vist i en
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Figur 1. Amerikansk model for diætbehandling, 
Nutrition Care Process (NCP) (1,2)

Figur 2. Dansk model for individualiseret diætbehandling (3)
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NI-5,1 Øget næringsstofbehov                        Specificer  _________________________ 
NI-5,2 Tydelig protein-energi underernæring   
NI-5,3 Inadækvat protein og energiindtagelse   
NI-5,4 Nedsat næringsstofbehov                        Specificer__________________________ 
NI-5,5 Ubalance i indtagelsen af næringsstoffer                             
 
NI 5,6 Fedt og kolesterol 

 NI-,5,6.1 Inadækvat indtagelse af fedt    
 NI-5,6.2 Excessiv indtagelse af fedt     
 NI-5,6.3 Uhensigtsmæssig indtagelse af fedt i kosten              Specificer__________________________ 

 
NI 5,7 Protein 

 NI-5,7.1 Inadækvat indtagelse af protein   
 NI-5,7.2 Excessiv indtagelse af protein                                       
 NI-5,7.3 Uhensigtsmæssig indtagelse af aminosyrer              Specificer__________________________ 

  
NI 5,8 Kulhydrat og fiber 

 NI-5,8.1 Inadækvat indtagelse af kulhydrat    
 NI-5,8.2 Excessiv indtagelse af kulhydrat    
 NI-5,8.3 Uhensigtsmæssig indtagelse af kulhydrattyper           Specificer__________________________ 
 NI-5,8.4 Inkonsistent indtagelse af kulhydrat    
 NI-5,8.5 Inadækvat indtagelse af fiber    
 NI-5,8.6 Excessiv indtagelse af fiber    

  
NI-5,9 Vitaminer 

 NI-5,9.1 Inadækvat indtagelse af vitaminer                       Specificer__________________________ 
 NI-5,9.2 Excessiv indtagelse af vitaminer                       Specificer__________________________ 

  
NI-5,10 Mineraler 

 NI-5,10.1 Inadækvat indtagelse af mineraler                       Specificer__________________________ 
 NI-5,10.2 Excessiv indtagelse af mineraler                       Specificer__________________________ 

  
NI-5,11 Diverse næringsstoffer 

 NI-5,11.1 Forventet inadækvat  indtagelse af næringsstoffer    Specificer__________________________ 
 NI-5,11.2 Forventet excessiv indtagelse af næringsstoffer        Specificer__________________________ 

 
  

 

Figur 4. 
Samlet diætetisk diagnose

Hvem er patienten:
2-årig pige med manglende udvikling af hjernen

PES:
Inadækvat oral indtagelse af mad og drikke, relateret til længere tids spiseproblemer og den seneste uge manglende indtagelse af fast føde. 

Den eneste indtagelse i vuggestuen er to glas sødmælk. I hjemmet kan pt. kun indtage tilskudsdrikke og små mængder fast føde, hvilket viser 

sig ved vægt og højde under 3 sd. med nyligt knæk på vækstkurven (nedad).

undersøgelse med 279 diætister med forskellig mængde praksis -

erfaring, at de stiller en diagnose ensartet, når de anvender mate-

rialet til at stille diætetisk diagnose. (13). Hvis vi selv begyndte at

finde på vores egne betegnelser, kunne vi ikke være sikre på, at

de reelt var forskellige og valide. Derfor valgte vi at være tro i vores

oversættelse af det amerikanske materiale til dansk. 

Vi bibeholdt også betegnelserne excessiv og inadækvat, idet de

forekommer i dansk retskrivning (14). Vi valgte ligeledes ordet

”diætetisk diagnose”, da der er tale om et sygehus, hvor der udfø-

res diætbehandling. 

Det resulterede i et skema, hvoraf der ses et udsnit i figur 3.

Udsnittet er fra domænet "indtagelse”. Desuden har alle kliniske

diætister adgang til International Dietetic & Nutrition Terminology

(IDNT) som onlineressource, så det er muligt at se en uddybet

forklaring på deldiagnosen, hvis der er tvivl om definition og ind-

hold. Den pågældende udgave var INDT 3, og fremover vil det 

blive INDT 4. Alle kliniske diætister begyndte samtidigt med at

anvende den diætetiske diagnose, og ikke en efter en, som også

er foreslået (15). Skemaet er et redskab til at formulere en eller

flere diætetiske diagnoser (PES: Problem(s), Etiology,

Symptoms/signs). Der stiles imod højst 2-3 PES, som nogle gange

med fordel kan samles i én diætetisk diagnose.

P: Problem. Krav: Kan du som diætist løse eller forbedre proble-

met?  Domænet indtagelse er første valg, de øvrige domæner er

det kliniske domæne og domænet adfærd og miljø (7).

E: Ætiologi. Krav: Er ætiologien det centrale problem? Vil diæti-

Figur 3. (7). 
Indtagelse af næringsstoffer:
Defineret som ”aktuel eller estimeret indtagelse af specifikke næringsstofgrupper eller 

enkelte næringsstoffer sammenlignet med de ønskede mængder”.
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stens intervention løse problemet i relation til ætiologien? Kan diæ-

tetisk intervention som mindstemål lette symptomerne? 

S: Symptomer/tegn. Vil evaluering af symptomer og tegn vise, om

der er løsning eller bedring? Er symptomer og tegn specifikke

nok? I denne forbindelse skal symptomer forstås som det, pt.

beretter, og tegn som det, diætisten registrerer.

PES samlet: Understøtter dataindsamlingen den diætetiske 

diagnose med ætiologi og symptomer/tegn? 

Det blev besluttet, at alle nyhenviste patienter skulle have skrevet

en PES i EPJ. Udformningen af PES blev dels diskuteret i plenum

ledsaget af en præsentation af konceptet, og dels ved at den 

kliniske diætist, som stod for projektet, deltog i diætetiske konsul-

tationer med efterfølgende diskussion af udformningen af PES. 

I figur 4 og 5 ses eksempler på to af de PES, der blev skrevet. Der

gøres opmærksom på, at punktet ” hvem er patienten” ikke skri-

ves i PES, men kun er medtaget, så det er muligt at se, hvilken

patient notatet drejer sig om.

Vi havde ikke problemer med at gå i gang med implementeringen

(15), nok væsentligst, fordi der ikke var et fast format for denne

del af journalnotatet. Dvs., at de øvrige brugere af journalen ikke

var vant til et bestemt format. Fx. var SOAP-formatet (Subjektive,

Objektive, Assesment, Planning) hyppigt anvendt i US (16). 

Evaluering og fremtiden

Efter et halvt år gennemgik vi tre dages journalnotater på alle

nyhenviste pt. med henblik på, om der var en PES i journalen,

samt om denne var relevant formuleret. Dagene var sammenhæn-

gende og tilfældigt valgte. Der var 20 nyhenviste patienter, og hos

disse var der en PES i 16 notater. PES var formuleret meget for-

skelligt og lægger op til yderligere uddannelse i skrivning af PES,

hvilket vi begynder på indenfor de næste måneder. Om yderligere

et halvt år vil vi gennemføre en ny journalgennemgang, formentlig

for en uge, og muligvis med evaluering af dokumentationen af

hele diætbehandlingsprocessen (17). 
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Figur 5.
Samlet diætetisk diagnose

Hvem er patienten:
63-årig kvinde, forhøjet kolesterol, KOL, velbehandlet hypertension.

Henvises pga. problemer med tandprotese (3 år gammel) der gør det

vanskeligt at spise. Egen læge anmoder om diætetisk behandling mhp.

optimering af kost, så hun kan komme til at spise sundere. Ryger.

Simvastatin + blodtrykssænkende medicin.

Motion: intet udover indkøb (kort afstand). V: 73,4 kg, H: 166 cm.

Der spises kun bløde fødevarer, fx 1 dag: frosties, grovtoast med smør og

syltetøj, rugbrød m. frikadellepølse, pasta m. krydderier, grovtoast m.

smør og evt. syltetøj.

PES:
Nedsat/manglende ernæringsmæssig livskvalitet, relateret til ikke funge-

rende tandprotese, hvilket viser sig ved madlede, manglende variation i

kosten, ingen indtagelse grøntsager, meget sjældent indtagelse af frugt,

sjældent kød, intet overskud til indtagelse af ordineret D-vitamin + 

calcium.




