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I sidste udgave af Diatisten var NCP-klum-
mens fokus ernæringsdiagnosen ved diabetes. 
I denne klumme vil jeg vise dig, hvordan du 
bruger hele modellen, og hvordan den relate-
rer sig til ernæringsdiagnosen.

Trin 1: Ernæringsvurdering
Når du har din terminologiliste for trin 1, kan 
du læse den igennem og udvælge de data, 
der er relevante i din dataindsamling (1).
I forbindelse med optagelse af kostanamnese 
og i samtalen med patienten vil vores fokus 
altid relatere sig til henvisningsårsagen, og 
ved henvisning i forbindelse med undervisning 
i kulhydrattælling vil fokus være på kulhydra-
ter (FH-1.5.3). Alligevel er der andre relevante 

data, som vi gerne vil indsamle, fx mæng-
de, type og fordeling af mad (FH-1.2.2), 
alkoholindtagelse (FH-1.4.1), kulhydrat-insu-
lin-ratio (1.5.3.7), ernæringsrelateret erfaring 
(FH-2.1.2). Det er også medicin (FH-3.1.1), 
fx type og mængde af insulin, det er 
patientens viden og færdigheder (FH-4.1), 
holdning og indstilling (FH-4.2) samt adfærd 
(FH-5). Derudover er det patienten aktivitets-
niveau (FH-7.3) og forskellige blodprøver, 
fx HbA1c (BD-1.5.3) og blodsukkerprofil 
(BD-1.5.4 + 1.5.5). 
Hvis det er første samtale, er det også 
relevant med en klientanamnese (CN), dvs. 
information om personlige- (CH-1), medicin-
ske- (CH-2) og sociale (CH-3) forhold. 

Når du kender den patientgruppe, som du 
arbejder med, kan du kigge gennem termino-
logilisten for trin 1 og genkende de data, som 
du helt automatisk indsamler ved en initial 
diætbehandling. De data, som du indsamler 
i forbindelse med trin 1, bruges både til din 
ernæringsvurdering og til at måle effekten af 
din ernæringsintervention.

Trin 3: Ernæringsintervention
Din ernæringsintervention skal rette sig 
mod årsagen til ernæringsdiagnosen. I dette 
tilfælde er det noget omkring viden, men det 
kan også være motivation, kulturelle årsager, 
vaner, præferencer.

 Selve ernæringsundervisningen vil være 
”Andre eller relaterede emner, kulhydrattæl-

ling” (E-1.6), og anvendelse af ernæringsun-
dervisningen kan være at fortolke årsager til 
blodsukkerstigning/ fald (E-2.1). 
Ernæringsvejledningen skal fastsætte teori og 
strategi. Denne pt. er motiveret for ændring 
i adfærd, da det vil give større livskvalitet, og 
der kan vælges teorien health-belief-modellen 
(C.1-2), samt at strategien er selvmonitorering 
(C-2.3) ved hjælp af dagbog over kulhydra-
tindtag, blodsukker og mængde af insulin.  
Det er ikke sikkert, at du i praksis vælger en 
teori og en strategi samt dokumenterer det i 
journalen, men det er meningen med NCP, at 
dette også dokumenteres. 

Trin 4: Ernæringsmonitorering- og evaluering
Som allerede beskrevet skal du udvælge, 
hvilke indikatorer du vil måle på, for at vise, at 
der er effekt af ernæringsinterventionen. 

NCPNCP ved diabetes (kulhydrattælling)
- Sådan bruger du hele modellen

NCP KLUMMEN

Ernæringsdiagnosen: Ændrede ernæ-
ringsrelaterede blodprøver (svingende 
BS-værdier), relateret til at pt. ikke 
tidligere er vejledt og derfor ikke ved, 
hvilke fødevarer der påvirker blodsuk-
keret, dokumenteret ved ofte hypo- og 
hyperglykæmi. Pt. fortæller desuden, 
at det er svært vurdere, hvor meget 
insulin, der skal tages til det enkelte 
måltid. Har et ønske om at lære kulhy-
drattælling for bedre at kunne styre BS.

Eksempler på årsager til Ændrede 
ernæringsrelaterede blodprøver
Motivation: Vil bare være som andre 
teenagere og vil derfor ikke måle BS 
hele tiden
Kulturelle årsager: Andre spisemønstre 
end vanligt pga. Ramadan
Vaner: Løber lange ture hver anden 
dag, men spiser samme mængde og 
tager samme mængde insulin
Præferencer: Elsker frugt, og pga. 
sæsonen spises store mængder uden at 
ændre i insulin

Kode Indikator Succeskriterier

BD-1.5.4 + 1.5.5 Blodsukkerprofil BS mellem 4 og 10

FH-4.1.1 Niveau af viden og færdigheder Bedring fra basal til moderat ifht kulhydrattælling

FH-4.1.2  Diagnosespecifik viden Kan vurdere kulhydratindhold i fødevarer, og hvor  
 meget insulin, der skal tages til hvert måltid

Boks 1.
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Immunonutrition improves functional capacities in head and neck 
and esophageal cancer patients undergoing radiochemotherapy:  
a randomized controlled trial.

(Vasson, M. P., Talvas, J., Perce, O., Dillies, A. F., Pezet, D., et al., 2014 Clinical Nutrition)

Af Randi Tobberup, klinisk diætist, scient. i klinisk ernæring,  
randisvarsted@gmail.com

Baggrund: Der ses en høj forekomst af underernæring  hos ho-
ved-hals (H-H) og øsofaguscancer patienter,  hhv. 30-40 pct. og 80 
pct. af disse patienter. Underernæring hos denne type patienter er 
associeret med længere indlæggelsestid, dårligere respons og øget 
forgiftning af behandling, dårligere livskvalitet og funktionsevne samt 
lavere mortalitet. Hertil observeres underernæring at have en negativ 
effekt på immunfunktionen ved at inducere T-lymfocytopeni og 
dysfunktion, reduceret monocytforekomst og reduceret prostaglan-
din koncentration. Radiokemoterapi (RKT) er associeret med akut og 
forsinket toksisk effekt, hvoraf flere bivirkninger kan påvirke indtaget 
af mad. Derfor benyttes enteral ernæring (EN) både før og under 
behandling. Immunonutrition menes at begrænse de skadende bivirk-
ninger på immunsystemet, samt forebygge forringelse af underernæ-
ring og funktionsevne.  

Metode: I et multicenter, dobbeltblindet lodtrækningsforsøg med 
voksne patienter med H-H- eller øsofaguscancer i behandling med 
kemoterapi, blev patienterne randomiseret til at modtage enten im-
munmodulerende, enteral ernæring (IEN) eller isokalorisk, isonitroge n 
enteral ernæring (SEN, standard ernæringsgruppen) i 5 dage inden 
opstart og til endt forsøg (5-7 uger).  IEN indeholdt 13g/L arganine, 
3,4g/L eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) og 1,3g/L 
ribonekleotider (IMPACT®, Nestlé HealthCare Nutrition). Patienterne 
modtog mindst 1500mL/d over 12-14 timer. Yderligere tilførsel af 

energi og protein i form af et standard enteral ernæringspræparat
(Isosource Energy®) blev anvendt ved behov for at opnå 35-40 kcal/
kg/d og 1,5-1,8 g protein/kg/d. Diætister monitorerede ugentligt 
indtag af normal mad (via 24 H recall metoden), vægt, BMI, procent 
vægttab, lean body mass (LBM), og fedtmasse (FM) ved brug af impe-
dansmåler. Ernæringsstatus blev vurderet ved hjælp af Nutritional Risk 
Index (NRI), som består af følgende elementer: 1,519 x albuminemia 
(g/l) + 41,7 x (faktisk vægt/habituel vægt (kg)). Patienternes ernæ-
ringsstatus klassificeres som NRI ≥97,5 velernæret; NRI 83,5 - 97,5 
moderat underernæret; NRI ≤ 83,5 svært underernæret. Overarms-
styrke blev vurderet ved håndgribe-dynamometer. 

Nutritional Risk Index (NRI består af følgende elementer: 
1,519 x albuminemia (g/l) + 41,7 x (faktisk vægt/habituel vægt (kg))

Resultat: 37 (18+19) patienter blev randomiseret, hvoraf 28 (13+15) 
patienter fuldførte. Frafald skyldtes dødsfald (n=1), afvigelse fra 
protokol (n=3), manglende kompliance (n=4) og komplikation til 
kemoterapi (n=1). Patienterne var sammenlignelige ved baseline, 
hvoraf 70 pct. var moderat underernæret i SEN (n=8) og IEN (n=10), 
og nyligt vægttab hos ca. 10 pct. i begge grupper. Indtag af energi 
og protein var ikke signifikant forskellig i de to grupper. Fra opstart 
til endt forsøg sås signifikant øget vægt (+1,8±2,7kg, p<0,05), BMI 
(+0,7±0,9 kg/m2, p<0,05) og LBM (+2,1±3,2 kg, p<0,05) i IEN, mens 
der ikke sås signifikant forskel mellem de to grupper. 

FORSKNINGSKLUMMEN

Dine indikatorer er de tegn og symptomer, 
du har beskrevet i ernæringsdiagnosen, og 
de data, du indsamler i trin 1. Dvs. at du skal 
udvælge, hvilke data du vil indsamle ved den 
opfølgende samtale med henblik på at kunne 
vurdere, om der er en effekt af ernæringsin-
terventionen og en bedring i ernæringsdiag-
nosen. I dette tilfælde er det antal hypo- og 
hyperglykæmier, pt.s viden og færdigheder 
(evne til at vurdere mængde af mængde af 
kulhydrat i et måltid og beregne mængde af 
insulin til det omtalte måltid.)

Når du har udvalgt, hvilke data du vil bruge 
som indikatorer, skal du udvælge succeskrite-
rier - se se boks 1. Indikatorer og succeskrite-
rier kan også være mere konkrete. Fx kan en 

indikator være indtagelse af kulhydrat, sukker 
(FH-1.5.3.2), og succeskriteriet være at undgå 
sukkersødet sodavand. 

Det nye er metoden
Metoden er ny, men ikke selve indholdet i 
diætbehandlingen. Når du først har prøvet 
NCP på de første 20 patienter, så vil det føles 
lettere. For de studerende, som får det ind 
med ”modermælken” på uddannelsessteder-
ne, vil det føles unaturligt ikke at bruge denne 
model. 

Se også hjemmesiden
Terminologi trin 1+4, Terminologi trin 2, 
Terminologi trin 3, Snapshots for ernærings-
vurdering, ernæringsdiagnose, ernærings-
intervention og ernæringsmonitorering og 
-evaluering.

Udgivet af AND, American Dietetic Associa-
tion og dansk oversættelse findes på vores 
hjemmeside: http://www.diaetist.dk/viden/nyt-
om/nyt-om-ncp/
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