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ERNÆRINGSVURDERING
Antropometri: Vægt: 105 kg. BMI 37. Adipo-
sitas klasse II.
Mad- og ernæringsrelateret anamnese: Kosta-
namnesen viser, at pt. spiser 3 hovedmåltider 
og 2 mellemmåltider med et højt indhold af 
energi pga. indhold af fedt og sukker. 
Klient anamnese: gift og har 2 børn, er 
uddannet pædagog og arbejder i børnehave. 
Har taget ca. 25 kg på ved hver graviditet, før 
graviditetsvægt for 15 år siden: 70 kg. Ønsker 
at veje det samme igen.

ERNÆRINGSDIAGNOSE
NC-3.3.4 Adipositas klasse II, relateret til stor 
vægtøgning i forbindelse med graviditet, 
dokumenteret ved vægt på 105 kg og et BMI 
på 37.
NI-1.3 Excessiv energiindtagelse, relateret til 
at pt. mangler motivation til ændring af vaner 
og derfor spiser efter lyst, dokumenteret ved 
at kostanamnesen viser et energiindtag på ca. 
150% af behov.

ERNÆRINGSINTERVENTION
Ernæringsanbefaling: energireduceret diæt på 
6000 kJ, som følger NNR.
Prioritering: fokus på at øge pt.´s vidensniveau 
og hjælpe med alternativer til indtagelse af 
mad med stort energiindhold. 
Målsætning: Kortsigtet mål er, at energiind-

tagelse reduceres, så klienten opnår vægttab. 
Første mål er reduktion af vægt med 10 %. 
Langsigtet mål er et BMI under 30 (=85 kg).
Strategi: den motiverende samtale (C-2.1) og 
hjælp til stress-håndtering (C-2.6)

ERNÆRINGSMONITORERING  
OG – EVALUERING 
Monitorering af vægt (= indikator AD-1.1.2) 
med henblik på, at klienten opnår et vægttab 
på 1-2 kg pr. måned (= succeskriterier). 
Monitorering af klientens energiindtagelse (= 
indikator FH-1.1.1) ved hjælp af kostanamne-
se med henblik på, at pt. reducerer indtagelse 
til 6000 kJ (= succeskriterier).

NCPNCP ved adipositas

NCP KLUMMEN

NCP-modellen og den motiverende 
samtale – et godt match
Det lader til, at NCP-modellen er kommet for at blive – også i Danmark. Men en model 
kan ikke bruges til meget, hvis ikke den kan omsættes i praksis. Her kommer diæti-
stens relationelle og kommunikative evner i spil. Faglig ekspertise er vigtigt, men det 
er empati også. Patientinddragelse, evnen til at kunne kommunikere præcist, respekt 
samt forståelse for patientens perspektiv, motivation, ønsker og behov er centralt for 
patientens adhærens – og samarbejde (1-9). Dette kan indtænkes ved at kombinere 
NCP med den motiverende samtale.

Af Nanna Ruengkratok Lang, lektor, cand.
psych., VIA University College, Ernæring og 
Sundhedsuddannelsen, naru@via.dk 

Patientinddragelse på den politiske 
dagsorden
Den enkelte borgers behov og forudsætnin-
ger skal være omdrejningspunktet for den 
måde, sundhedsvæsenet arbejder.  

 
Dette er regeringens udspil, og hertil er der 
afsat knap 300 mio. kr. til udvikling af en 
national strategi for patientinddragelse (10). 
Forskningen bekræfter, at kommunikationen 
mellem sundhedsprofessionel og patient 
er helt afgørende for, hvordan et behand-
lingsforløb falder ud. Og inddrager man 
patienten, bliver behandlingen bedre, både 
hvad angår adhærens, oplevet livskvalitet, 
behandlingskvalitet og forlænget levetid 
(1-6, 11, 12). 

Patientinddragelse indebærer i ordets 
egentlige forstand, at patienten inddrages 
(mere) i sit sygdoms- og sundhedsforløb. 
Men hvordan og hvor meget patienten 
inddrages, er der mange bud på (11). I denne 
artikel forstås patientinddragelse som fælles 
beslutningstagen mellem diætist og patient 
(5), dvs. at patienten har medbestemmelse 
og aktivt kan influere beslutninger. Patienten 
mødes med respekt og empati, og patientens 
motivation, ønsker, behov og viden danner 
baggrund for tiltag og beslutninger (11).

En model som The Nutrition Care Process 
Model (NCP-modellen) er et godt værktøj til 
at strukturere og systematisere sine samtaler, 
og følger man den nøje, kan den også være 
med til at kvalitetssikre ens arbejde (13). En 
model er dog ikke meget værd, hvis man blot 

Denne klumme vil beskrive en case omkring en klient, som er henvist med henblik på vægttab
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følger den mekanisk, men ikke er i stand til 
at kommunikere med patienten, eller hvis 
patienten ikke kan se sig selv i processen.  

Kernen i NCP-modellen udgøres af relatio-
nen mellem patient og diætist (13-15), dvs. 
indeholdt i modellen er en forståelse af, at 
patientcentrering og inddragelse er væsent-
ligt(jf. figur 1). Til trods for, at dette indtager 
en meget central placering i NCP-modellen, 
så har det ikke fået meget opmærksomhed 
herhjemme (sammenlignet med fx ernæ-
ringsdiagnose og terminologi). I det følgende 
ses på, hvordan denne patientcentrering 
kommer til udtryk i modellens historiske 
udvikling, samt hvordan den motiverende 
samtale kan bruges som kommunikativ 
ramme for NCP-modellen og som en måde 
at arbejde patientcentreret på. 

NCP-modellen – patienten i centrum
I 2003 introducerede The Academy of Nutriti-
on and Dietetics (tidligere American Dietetic 
Association) NCP-modellen, hvis afsæt var et 
ønske om at systematisere og kvalificere den 
kliniske diætists arbejde (13).

NCP-modellen er en cirkulær vejledningsmo-
del bygget op om de fire trin: ernæringsvur-
dering, ernæringsdiagnose, ernæringsinter-
vention, ernæringsmonitorering/evaluering 
(13-15). 
Som det fremgår af figur 1, udgør relationen 
mellem patient og diætist kernen i model-
len, og dette har været omdrejningspunktet 
siden Marian I. Hammond lavede de første 
visuelle diagrammer af NCP-modellen tilbage 
i 1970`erne (15). Kendetegnende for alle 
udgaver fra 1970 og frem til nu er, at patien-
ten og relationen mellem patient og diætist 

udgør den centrale kerne (15). Betydningen 
af at tænke  patienten i centrum illustreres 
meget godt i den allerførste (håndtegne-
de) model fra 1970. Her havde Hammond 
oprindeligt skrevet ”diætist” og ”patient” - i 
nævnte rækkefølge. Det blev efterfølgen-
de ændret, da Hammond mente det var 
et forkert signal at sende, fordi patienten 
kommer først – og derfor blev der byttet 
rundt på rækkefølgen, så der i stedet kom 
til at stå ”patient og diætist”(15). Ser vi på 
1977- udgaven af modellen, har relationen 
fået betegnelsen ”hjælperelation”, og her-
under står det fremhævet, at det er centralt 
at få opbygget og vedligeholdt en hjælpende 
relation, med afsæt i bl.a. kontaktopbyg-
ning, empati, lytning og objektivitet. I de to 
efterfølgende udgaver betegnes relationen 
”partnerskab” (15). Indeholdt i modellen 
er altså en antagelse om, at patienten står i 
centrum, og at patienten bør inddrages (16). 
Men hvordan kan dette omsættes til praksis? 
Her kommer den motiverende samtale ind i 
billedet. 

Den motiverende samtale
Den motiverende samtale er en personcen-
treret samtalestil udviklet af William R. Miller 
og Stephen Rollnick. Den blev oprindeligt 
udviklet i forhold til misbrugsproblematikker 
(17), men det blev hurtigt tydeligt, at denne 
samtalestil også kunne bruges inden for 
andre områder, herunder sundhedssektoren 
(18). Afsættet er at fremkalde og styrke 
den enkeltes autonomi og motivation for 
forandring på basis af partnerskab, accept, 
medfølelse og fremkaldelse (12). 

Ånden i den motiverende samtale
Partnerskab, accept, medfølelse (omsorg) og 

fremkaldelse udgør den underliggende ånd i 
den motiverende samtale (12). 

Omsat til den kliniske diætists virke vil det 
sige:

Partnerskab: Den motiverende samtale er 
ikke noget, nogen gør ved andre, men et 
samarbejde centreret omkring at hjælpe 
patienten med at fremkalde egen motivation. 
Her er tale om et ligeværdigt partnerskab 
mellem eksperter – diætisten er ekspert på sit 
fagområde, patienten er ekspert på eget liv.

Accept: At møde patienten med accept 
betyder, at man anerkender den enkeltes 
absolutte værdi som patient og menneske, 
og at man gennem empati forsøger at sætte 
sig i patientens sted. Det betyder endvidere, 
at man støtter op om den enkeltes autono-
mi, dvs. man respekterer den enkeltes ret 
og evne til at handle selv. Dette kommer til 
udtryk gennem en bekræftende tilgang, hvor 
man anerkender og fokuserer på patientens 
styrker og indsats. 

Trin 4
Ernæringsmonitorering 
og -evaluering

Trin 1
Ernæringsvurdering

Relation mellem 
patient og diætist

Trin 3
Ernæringsintervention

Trin 2
Ernæringsdiagnose

Figur 1. Illustration af processerne 
i NCP-modellen og den person-
centrerede midte, der er implicit 
i modellen. Forsimplet illustration 
efter Academy of Nutrition and 
Dietetics. International dietetics 
and nutrition terminology (IDNT) 
reference manual: standardized 
language for the nutrition care 
process. Chicago, IL: Academy of 
Nutrition and Dietetics; 2013 
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Medfølelse: Medfølelse skal her ikke forstås 
som medlidenhed, men derimod som en om-
sorgsfuld tilgang, hvor man arbejder ud fra, 
hvad der er patientens behov og i patientens 
interesse. Målet er at fremme, hvad der er 
bedst for patienten.

Fremkaldelse: Helt centralt for den motive-
rende samtale er, at motivation og forandring 
ikke er noget, der skal tilføres udefra, men 
derimod noget, patienten selv besidder. 
Afsættet for den motiverende samtale bliver 
derfor at hjælpe patienten med at fremkalde 
egne argumenter og motivation for foran-
dring ud fra antagelsen om, at patienten 
selv har det, der skal til, og at det, 
man selv er motiveret for, giver større 
sandsynlighed for, at man engagerer 
sig i (12).

Betydningen af at have fokus på det, 
den enkelte er motiveret for (frem for 
det, diætisten godt kunne tænke sig, 
patienten var motiveret for), understøt-
tes bl.a. af Deci &Ryans Self-Determi-
nation Theory, der har som en central 
antagelse, at jo mere indredrevet og 
selvreguleret ens handlinger og moti-
vation er, desto større sandsynlighed er 
der for varig adfærdsændring (19). 

NCP og den motiverende samtale  
– et godt match?
Den motiverende samtale er ikke bare 
en teknik, man kan hive op ad værk-

tøjskassen, når man lige synes, det passer 
ind, ligesom NCP-modellen heller ikke er en 
model, man kan anvende ”en lille smule”. 
Begge tilgange kræver øvelse og forståelse 
for de bagvedliggende tanker og bliver på 
den måde mere et menneskesyn end blot et 
værktøj. The Academy of Nutrition and Die-
tetics nævner selv den motiverende samtale 
som en af de strategier, man kan anvende 
i NCP-modellen (20), og med tanke på de 
indbyggede personcentrerede grundantagel-
ser, der ligger i NCP-modellen, så synes den 
motiverende samtale at være et godt match 
hertil. 

At arbejde personcentreret som klinisk diæ-
tist med afsæt i den motiverende  
samtale(12): 
n  Som diætist er vi til for patienterne, dvs. 

patientens behov og ønsker bør have høj 
prioritet 

n  Forandring er grundlæggende selvforan-
dring

n  Patienten er ekspert på sig selv
n  Det er diætistens rolle at understøtte  

patientens egen forandring
n  Det er diætistens rolle at inspirere patien-

ten til at finde idéer og løsninger, der kan 
fungere for vedkommende

n  Patienten har sine egne styrker, motiva-
tioner og ressourcer, og det er disse, der 
arbejdes på at aktivere for, at der kan ske 
forandring

n  Forandring forudsætter derfor partnerskab 
(og patientinddragelse)

n  Forståelse for patientens perspektiv er 
centralt; Hvad er der behov for, og hvordan 
kan det realiseres?

n  Forandring er ikke en magtkamp
n  Motivation for forandring er ikke noget, der 

tilføres eller installeres, det er noget, der 
fremkaldes. Det er der allerede og skal bare 
kaldes frem.

n  Vi kan ikke ophæve patienters ret til at væl-
ge, hvordan de vil handle – og der er først 
tale om et forandringsmål, når patienten 
tager det til sig
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Læs mere om NCP og den 
motiverende samtale i næste udga-

ve af Diætisten 

Den motiverende samtale er bygget op om fire 
delprocesser: engagering, fokusering, fremkaldelse 

og planlægning, og der arbejdes ud fra nogle særlige 
kommunikative strategier. Dette er ikke blevet uddy-
bet yderligere her, men det vil det blive i næste num-
mer af Diætisten. Her gives en indføring i, hvordan 

der ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, 
VIA University College,  arbejdes med at 

kombinere NCP-modellen og den 
motiverende samtale – i teori 

og praksis. 
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