
Af Sofie Wendelboe, klinisk diætist og NCP-nørd, NCP@diaetist.dk

Jeg har været så privilegeret at undervise i NCP på Psykoterapeutisk 
Center Stolpegård, Region Hovedstaden. Jeg har aldrig mødt en pa-
tient med en diagnosticeret spiseforstyrrelse eller været tæt på dette 
speciale i min tid som klinisk diætist, og derfor var jeg spændt på, 
om mine erfaringer med NCP i somatikken kunne overføres direkte til 
psykiatrien.

Jeg fik et indblik i og en bedre forståelse for, hvordan man arbejder 
som klinisk diætist i psykiatrien, og selvfølgelig kan man bruge NCP 
her. Jeg har valgt at gennemgå lidt generelt fra hvert trin i stedet for 
en enkelt case, for dermed kan jeg beskrive lidt om både anoreksi, 
bulimi og BED(Binge Eating Disorder). I hvert enkelt afsnit er der taget 
udgangspunkt i overskrifterne fra terminologien. 

TRIN 1 – ernæringsvurdering
Ernæringsrelateret anamnese (FH): det er selvfølgelig vigtigt at finde 
mængden af energi, væske og makronæringsstoffer, men de øvrige 
dele i ”mad- og næringsstofindtagelse” (FH-1) har også en stor 
betydning, f.eks. typer af mad, måltidsmønster og variation i de 
valgte madvarer. Hvilken diæt klienten indtager nu, tidligere diæter, 
intolerance, spisemiljø, atmosfære og andres påvirkning af måltidet, 
dette findes under ”måltider” (FH-2). Det kan også være lægemidler 
(FH-3), f.eks. afføringsmidler eller kosttilskud. Den kategori, som har 

størst betydning ved diætbehandling af spiseforstyrrelser, er ”vi-
den, holdning og indstilling” (FH-4), der både handler om klientens 
viden, fokus på mad og vægt, forvrænget kropsbillede, motivation, 
præferencer, følelser m.m. - faktisk alle data i denne kategori. Under 
ernæringsrelateret adfærd (FH-5) hører også adhærens, undvigende 
adfærd, overspisning og udrensning, adfærd i forhold til måltider og 
socialt netværk. Mængden af fysisk aktivitet (FH-7.3) og ernæringsre-
lateret livskvalitet (FH-8.1) er også relevant.
Antropometriske målinger (AD): vægt, højde, BMI, vægtudvikling og 
estimeret kropssammensætning
Biokemiske data og medicinske undersøgelser (BD): kan være rele-
vant, især ved restriktiv spisning og underernæring, men også ved 
systematisk udrensende adfærd.
Ernæringsrelaterede fysiske fund (PD): her findes både helhedsindtryk 
og alle kropssystemer, f.eks. fedtmasse, muskelmasse, mund/ tandsta-
tus, opkast, tarmfunktion, hårtab, menostasi, koncentrationsevne osv. 
Se mere i terminologilisten. (Kilde: trin 1 side 13-14)

Klientanamnesen (CH): da spiseforstyrrelser som udgangspunkt 
behandles i tværfagligt, vil en del data fra klientanamnesen allerede 
være tilgængelig. Disse data skal selvfølgelig ikke indsamles igen. 
Denne del af terminologien bruges kun i trin 1 og dækker over 
personlige forhold (CH-1), ernæringsrelateret medicinsk anamnese 
(CH-2) og social anamnese (CH-3).

TRIN 2 – ernæringsdiagnose
Ernæringsdiagnosen kan være inden for alle 3 domæner, både indta-
gelse, klinisk og adfærd/ miljø.

Indtagelse (NI): typisk er det excessiv, insufficient eller uhensigtsmæs-
sig indtagelse af energi, væske og/ eller fedt, protein og kulhydrat, 
eller uoverensstemmelse mellem indtagelse og anbefalinger (NI-2.9)
Klinisk (NC): her kan vægtmæssige ernæringsproblemer (NC-3) være 
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BOKS 2. Husk at spørge HVORFOR til ernæringsdiagnosen

”Hvorfor er der en insufficient indtagelse af kulhydrat? ” 
Svar: ”fordi klienten ikke spiser kulhydrat”

”Hvorfor spiser klienten ikke kulhydrat?”
Svar: ”fordi hun tror, at det feder?”

”Hvorfor tror hun, at det feder?”
Svar: ”fordi det har hun lært gennem diverse fora for spiseforstyrrede 
og i ugeblade og i medierne”

”Hvorfor har hun lært det der?”
Svar: ”fordi hun aldrig tidligere har haft mulighed for at få en vejled-
ning af en klinisk diætist”

Årsag: manglende viden om kulhydrater (betydning for kroppens 
funktioner og hvordan kulhydrat kan være en del af en sund og for-
nuftig dagskost), da hun ikke tidligere har fået korrekt vejledning
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relevante, da den spiseforstyrrede kan være overvægtig eller under-
vægtig, eller ændret GI-funktion (NC-1.4). De kliniske diagnoser (NC) 
vil dog sjældent være den primære ernæringsdiagnose, når patienten 
er henvist til behandling med spiseforstyrrelse. 

Adfærd/ miljø (NB): her er en ernæringsdiagnose, som er specifik til 
spiseforstyrrelser, ”uhensigtsmæssige spisemønstre” (NB-1.5). Det 
kan også være behov for viden om ernæring (NB-1.1), ikke klar til 
ændring af vaner ((NB-1.3), begrænset adhærence til ernæringsrelate-
rede anbefalinger (NB-1.6), excessiv fysisk aktivitet (NB-2.2) eller util-
strækkelig evne til egenomsorg (NB-2.3). På Psykoterapeutisk Center 
Stolpegården bruges NB-1.6 og NB-2.3 ikke, da begge dele ses som 
en del af sygdomsbilledet og bedres, når spiseforstyrrelsen behandles.
Årsagen til, at ernæringsdiagnosen eksisterer, er ofte selve spisefor-
styrrelsen, men det kan også være viden om, hvordan klienten træffer 
et andet valg, de sociale sammenhænge, som klienten befinder sig i, 
eller noget helt andet. Se BOKS 2.

I tegn og symptomer skal det dokumenteres, at ernæringsdiagnosen 
eksisterer. Husk, at det er de samme data, som skal monitoreres mhp. 
at vurdere, om ernæringsdiagnosen er bedret. Det kunne være mål-
tidsmønsteret, måltidernes sammensætning, mængden af indtaget 
energi og/ eller fedt, protein og kulhydrat, antallet af overspisning-
sepisoder, klientens fokus på mad, følelser omkring måltider eller 
livskvalitet ved at følge anbefalingerne. I referencearkene (AND) er der 
idéer til, hvordan hver enkelt data monitoreres.

TRIN 3 – ernæringsintervention
Som altid skal der være en ernæringsanbefaling, en prioritering, en 
målsætning og en beskrivelse af ernæringsinterventioner.

Ernæringsanbefaling (ND): her beskrives både kostform og de øvrige 
anbefalinger, f.eks. specifikke grupper af madvarer/ sammensatte 
måltider (ND-1.4), ernæringstilskud (ND-3) i form af ernæringsdrik-
ke (ND-3.1.1) eller vitamin/ mineraltablet (ND-3.2.1), beskrivelse af 
spisesituationen (ND-4) og spisemiljø (ND-5)

Prioritering: her prioriteres mellem ernæringsdiagnoserne. I afsnit om 
trin 2 er beskrevet ernæringsdiagnosen ”uhensigtsmæssige spise-
mønstre” (NB-1.5) som en ernæringsdiagnose specifikt til brug ved 
spiseforstyrrelser, hvorfor så ikke bruge den ved alle klienter? Ofte 
vil denne ernæringsdiagnose være tilstede, men den kan sjældent 
stå alene, da der samtidig kan være et ernæringsmæssigt problem, 
som relaterer sig til indtagelse. Vi skal huske, at hvis to ernærings-
diagnoser er lige vigtige (og det er din vurdering i samarbejde med 
klienten), skal vi vælge den i domænet indtagelse. Vi skal også huske, 
at ernæringsdiagnoserne er et billede på her og nu, der kan både 
være kortsigtede og langsigtede ernæringsdiagnoser, og målet er, at 
de bedres. 
En del klienter har ernæringsdiagnosen undervægt eller adipositas 
(relateret til spiseforstyrrelsen, dokumenteret ved vægten). Dog priori-
teres dette ikke som den primære ernæringsdiagnose, så derfor er det 
vigtigt, at det dokumenteres, at det er de øvrige ernæringsdiagnoser, 
der er prioriteret. 

Målsætning: her fastsættes konkrete mål i samarbejde med klienten.
Ernæringsinterventioner: her skal vælges hvilke ernæringsinterventi-
oner, der skal iværksættes, det er både inden for ernæringsundervis-
ning (E) og ernæringsvejledning (C). Ernæringsundervisningen dækker 
over indholdet i undervisningen (E-1). F.eks. formål med diætbehand-
ling, ernærings betydning for sundhed og sygdom og emner relateret 
til klientens situation, og anvendelse af undervisning (E-2), f.eks. 
udvikling af færdigheder i forhold til madlavning.
Ernæringsvejledningen dækker over teori og strategi. Den teoretiske 
tilgang kan være kognitiv adfærdsteori (C-1.1), som nogle steder bru-
ges i behandling af spiseforstyrrelser, men der er også øvrige teorier i 

NCP og mulighed for at angive en anden tilgang, hvis det er et andet 
grundlag, der bruges i det behandlingsteam, hvor man er ansat. Den 
valgte strategi (C-2) kan f.eks. være stresshåndtering (C-2.6), kognitiv 
restrukturering (C-2.8) eller at forebygge tilbagefald (C-2.9). Termino-
logilisten kan bruges som idékatalog over mulige strategier.
Koordinering (RC): da stort set al behandling af spiseforstyrrelser 
foregår i et behandlingsteam, vil det tværfaglige samarbejde være af 
stor betydning. Det kan f.eks. være afholdelse af tværfagligt møde 
(RC-1.1). 

TRIN 4 – ernæringsmonitorering og –evaluering
Som regel vil vi finde indikatorer og succeskriterier. Indikatorerne er 
allerede beskrevet i tegn og symptomer under trin 2. Succeskriterierne 
er de målsætninger, der er fastlagt i samarbejde med klienten under 
trin 3. Dog er ordet succeskriterier måske ikke så hensigtsmæssigt 
ved denne gruppe af klienter, da man ved at angive succes også skal 
forholde sig til ordet fiasko, og denne gruppe af klienter i forvejen 
er sårbar. I den sammenhæng kan der i stedet bruges et andet ord, 
f.eks. aftaler, fokuspunkter eller delmål, når NCP dokumenteres og i 
samtalen med klienten. Se BOKS 4.

Kommentarer til, hvordan NCP bruges i diætbehandling af spisefor-
styrrelser andre steder, må gerne sendes til undertegnede. Dette er et 
eksempel på, hvordan NCP kan bruges i diætbehandling af spisefor-
styrrelser og hvilke koder fra terminologilisten, man skal være særlig 
opmærksom på. 

Tak til ledende klinisk diætist Lene Kiib Hecht for hjælp til, hvordan 
den diætetiske behandling af spiseforstyrrelser og brug af NCP fore-
går på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden. 

BOKS 3. Eksempel på dokumentation af trin 3
Ernæringsanbefaling: kost ifølge NNR samt supplere med 
vitamin/ mineraltablet dgl., derudover skal måltiderne indtages 
siddende sammen med den øvrige familie. 
Prioritering: fokus på uhensigtsmæssige spisemønstre, da dette 
vil påvirke de øvrige ernæringsdiagnoser i relation til indtagelse. 
Klientens overvægt adresseres ikke i denne behandling.
Målsætning: reducere antallet af overspisningsepisoder ved 
hjælp af kognitiv restrukturering.
Ernæringsinterventioner: Undervisning i ernæringens betydning 
for sundhed og sygdom (E-1.4) og mulige alternativer til nuvæ-
rende adfærd (E-1.5). Teoretisk tilgang er kognitiv adfærdsteori 
(C-1.1.) og den strategi, der vælges er kognitiv restrukture-
ring (C-2.8) med fokus på, at klienten lærer at identificere de 
sammenhænge, hvor der reageres uhensigtsmæssigt i relation 
til et måltid. Disse skrives ned, og klienten forsøger at ændre 
reaktion, næste gang den samme situation opstår.
Koordinering: klientens situation drøftes i det tværfaglige team 
ved næstkommende konference (RC-1.1).

BOKS 4. Eksempel trin 4 (ikke samme klient)
Monitorering af antallet af overspisningsepisoder, mhp. at 
disse reduceres. 
Monitorering af antallet af antallet af daglige måltider, mhp. 
at der indtages 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider dagligt.
Monitorering af måltidets sammensætning, mhp. at der ind-
tages et sammensat måltid med alle fødevaregrupper.
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