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Den inderste af de to ringe i NCP-modellen udgøres af Samarbejde, 
Færdigheder og kompetencer, Kommunikation, Evidensbaseret Prak-
sis, Kritisk tænkning, Dokumentation, Etiske retningslinjer og Viden 
om ernæring og diætetik. (1), også beskrevet som “Den professionel-
les rygsæk”(2).

Formålet med denne artikel er kort at introducere, hvordan der på 
uddannelsen til klinisk diætist i UCSJ arbejdes med den inderste rings 
elementer med fokus på ”Færdigheder og kompetencer” i relation til 
Ernæringsinterventionen (NCP-modellens 3.trin).

Hvad menes der med ”Færdigheder og kompetencer”?
Et overblik over diætistens færdigheder og kompetencer kan ses i 
“Faglig kompetenceprofil for kliniske diætister” (3). I NCP-modellen 
fremgår de væsentligste kompetencer af modellens inderste cirkel, de 
fire trin og i forhold til  modellens centrale punkt, interaktionen med 
borgeren.

Kompetence er den rette kombination af viden og færdigheder, 
der sætter den ernæringsprofessionelle i stand til at agere og løse 
opgaver rigtigt afhængigt af situationen. Dette forudsætter, at den 
ernæringsprofessionelle kan være kritisk tænkende og dermed 
kombinere sin teoretiske og praktiske/kliniske viden og færdigheder i 
forhold til at udøve diætbehandling og tager udgangspunkt i fagets 
etiske grundlag (3). Dette gøres særligt nærværende i undervisningens 
casearbejde, vejledningsøvelser og praktikerfaringer samt refleksioner 
over disse. 

En af de centrale kompetencer er ifølge NCP-modellen kritisk tænk-
ning, hvor der i forbindelse med ernæringsinterventionen lægges op 
til, at der tages kritisk stilling til at:

n Udvælge mål og prioritere
n Definere ernæringsanbefaling
n  Matche strategi for ernæringsinterventionen med borgerens behov, 

ernæringsdiagnose og værdier
n Initiere adfærdsmæssige og andre ernæringsinterventioner 
n Udvælge et handlingsforløb
n  Specificere tidsintervaller for ernæringsbehandling/ opfølgende 

samtaler
n Opfordre til tværfagligt samarbejde
(Academy of Nutrition and Dietetics, 2017)

Færdigheder og kompetencer i relation til ernæring  
og diætetik
Ifølge NCP-modellens inderste ring lægges der op til, at interven- 
tionen skal bygge på evidensbaseret praksis (4). 

Dette stemmer overens med de fagetiske retningslinjer for kliniske 
diætister samt ”Faglig kompetenceprofil for kliniske diætister”som 
lægger vægt på, at “den kliniske diætist bør udøve diætbehandling 
på et højt fagligt niveau og hvor det er muligt udføre evidensbaseret 
diætbehandling”. Evidensbaseret viden om ernæring og diætetik skal 
i denne sammenhæng forstås som en integrering af den bedst mulige 
forskningsmæssige evidens med den individuelle kliniske ekspertise 
og borgerens behov og præferencer (vi anvender her begrebet borger 
som dækkende for patienten, klienten og borgeren (P/KB))(5,3).

For at kunne tilpasse den evidensbaserede viden om diætetik og 
ernæring til patientens behov og præferencer er det væsentligt, at 
den ernæringsprofessionelle kan tage kritisk stilling til den forelig-
gende evidens. Derfor arbejder de studerende med kritisk tænkning 
og dermed kritisk stillingtagen. Den studerende vil hermed foretage 
en systematisk og afvejet brug af den bedste foreliggende evidens 
omkring diætetik og ernæring kombineret med en klinisk vurdering. 
Kritisk tænkning bygger hermed på et ”skøn” og en fælles forståelse 
mellem borger og ernæringsprofessionel (6). 
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Dette understøttes af eNCPT, hvor der lægges op til, at der i forbin-
delse med ernæringsinterventionen fokuseres på at definere ernæ-
ringsanbefalinger, udvælge og prioritere mål og dermed at matche 
viden om ernæring og diætetik med borgerens behov, ernæringsdiag-
nose(r) og værdier (4,5).

Færdigheder og kompetencer i relation til undervisning og 
vejledning
Ernæringsundervisning og ernæringsvejledning spiller en central rolle 
i ernæringsinterventionen (1). Her er der i undervisningen fokus på 
at udvikle de studerendes kritiske tænkning i relation til, hvordan de 
underviser og vejleder med højde for borgernes ofte meget forskellige 
læringsforudsætninger, ressourcer, behov og værdier. 

Et overordnet sundhedspædagogisk princip som aktiv deltagelse (NCP 
kode C-1.5), der via medbestemmelse kan udvikle ejerskab, læring 
og empowerment for borgeren (7)(NCP kode E- 2.2)  indgår både 
eksplicit og implicit i undervisningen. Aktiv deltagelse samt teorier 

eller modeller, som social learning theory (NCP kode C-1.3), stages of 
change (NCP kode C-1.4) og kognitiv adfærdsteori (NCP kode C-1.1) 
samt de metoder og strategier, som ses under ernæringsvejlednin-
gen (NCP kode C-2), medvirker alle til en udvikling af kompetencer i 
forhold til at inddrage og samarbejde med borgeren i ernæringsinter-
ventionen. At arbejde med aktiv deltagelse i ernæringsinterventionen 
kræver, at deltagelsen skal være reelt aktiv. Borgeren skal fx ikke blot 
lytte i en undervisningssituation, men inddrages og delagtiggøres, 
hvilket er den ernæringsprofessionelles ansvar at invitere til og skabe 
rammer for. Borgeren skal desuden kunne vælge mellem forskellige 
undervisningsaktiviteter og handlinger for ernæringsinterventionen 
(NCP kode E-1.5) og som et tredje element gives mulighed for at øve 
reel indflydelse på aktiviteterne og dermed også få mulighed for at 
kunne sige til og fra over for disse (8). Et omdrejnings punkt her er at 
understøtte de studerendes sensitivitet og kritiske tænkning i relation 
til at vurdere, hvordan og i hvor høj grad den enkelte borger kan 
være aktivt deltagende, da dette vil være forskelligt alt efter levevilkår, 
ressourcer og livssituation.
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