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Mandag d. 4. juni 2018 gik turen til Chicago, hvor jeg deltog i mit 
første møde med den internationale NCP arbejdsgruppe. Gruppen 
består af kompetente, erfarne og spændende diætister, der alle har 
en stor interesse i NCP samt den diætetiske profession. 
Gruppen består af medlemmer fra Mexico, Canada, England, Jordan, 
Brasilien, Australien, New Zealand, USA, Israel, Sverige og Danmark. 
Vi har alle forskellige afsæt for vores arbejde med NCP, og derudover 
er der stor forskel på, hvordan man praktiserer som diætist fra land til 
land. 

Det, som vi i Danmark i dag ser som en selvfølge, som fx autorisatio-
nen (og tak til alle for at tage kampen op og få autorisationen indført 
i 1996), det danske sundhedssystem inkl. dokumentationspligt, mu-
lighed for at printe - ja blot det at have en computer og fri internet, 
bliver i høj grad synliggjort af disse forskelle. 

I forhold til mange andre lande er vi utroligt langt fremme, når der 
er tale om implementering og brugen af NCP.  Her kan vi takke 
mange, men det grundlæggende her er måske den måde, som vi i 
Danmark anskuer diætetikken på, og den systematiske metode, som 
både præsenteres på studiet - men i ligeså høj grad på sygehuse og i 
kommuner. 
En stor del af dette skyldes også vores egen oversættelse, der i løbet 
af i år vil byde på en tredje opdatering samt implementeringen i  
SNOMED CT og dermed også Fællessprog III (Se Diætisten nr. 153, 
s.22).

På mødet blev der drøftet forskellige emner, bl.a. en fremtidig mu-
lighed for at blive certificeret NCPT-træner gennem The Academy of 
Nutrition and Dietetics (AND). Det er fortsat et projekt, som er i testfa-
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Første møde i Chicago
Vi søger erfarne diætister

1 Kød og fjerkræ.

2 Fisk, skaldyr og æg.

3 Kartofler, ris og pasta.

4 Grøntsager.

5 Brød og korn.

6 Skinke, ost, topping og kødpålæg.

7 Mejeriprodukter og lignende produkter.

8 Frugt og bær.

9 Drikkevarer.

10 Margarine, smør, olier, marmelade osv.

Luise Kopp og Margaret Isham.
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sen, hvor vi har mulighed for at byde ind med inputs og forslag. 
I Sydafrika 2020 afholdes den næste ICD konference; CD2020, hvor 
det er ønsket, at den internationale arbejdsgruppe deltager med 
forskellige indlæg omkring NCP. 

I den forbindelse indsender jeg i samarbejde med Angela Vivanti fra 
Australien og Jessie Pavlinac fra USA et abstract. Emnet bliver NCPT 
i relation til elektroniske patientjournaler, og i relation til eHealth, 
dokumentation og med perspektiver på de forskelle, der er imellem 
landene. 

En del af arbejdet i gruppen handler om terminologien, og i særde-
leshed opdateringerne, der kommer årligt. I slutningen af hvert år 
arbejder gruppen koncentreret med de nye forslag, termer m.m., som 
derefter bliver den nye opdatering den efterfølgende sommer. 

I den anledning søger vi i den danske NCP gruppe efter diætister, der 
er erfarne indenfor deres diætetiske specialer, og som kan hjælpe 
med at gennemlæse den nye terminologi på engelsk. Dette arbejde 
som reviewers er frivilligt, men navnene på diætisterne, der hjælper 

med arbejdet, vil stå på eNCPT hjemmesiden. Kontakt Luise Kopp på 
lk@diaetist.dk, hvis det har din interesse.

Fordi jeg blev nogle ekstra dage i Chicago, havde jeg muligheden 
for at tage hen og se hovedkontoret for den amerikanske diætist-
forening. Her kunne jeg både opleve en enorm kontorbygning, midt 
inde i Chicago, samt se og få en følelse af, hvordan et amerikansk 
kontorlandskab udfoldes. Jeg mødtes her med Margaret Isham, der er 
projektleder for NCP ved AND, som gav mig en tur rundt på kontoret, 
og samtidigt fik vi drøftet de nye oversættelser og SNOMED CT. 
Det er altid lærerigt og spændende at opleve en anden kultur og tale 
om det at være diætist, når de forhold vi arbejder under, er så forskel-
lige som fra Danmark til USA.

Det har været en lærerig tur, og jeg ser frem til mere NCP arbejde 
samt at sætte diætister og den diætetiske profession på dagsorde-
nen! For i bund og grund er det dette, som hele arbejdet handler om.

Knogleskørhed –en skjult folkesygdom
Mere end en halv million danskere lider af knogleskørhed. Og mere end halvdelen er ikke klar over det. Derfor er Osteoporoseforeningen 
og NetDoktor gået samme om at lave en oplysningskampagne for både borgere og fagfolk. Du kan læse pressemeddelelsen her: 
https://www.pressport.com/pressrelease/24427/mere-end-halv-million-danskere-lider-af-skjult-folkesygdom---ny-oplysningskampagne-skal-hjaelpe
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