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Der kommer i stigende grad større fokus på det pædagogiske afsæt
samt dokumentationen heraf for diætisterne i kommunerne og
i sundhedscentrene. Der kan derfor være behov for at arbejde med
andre områder end ernæring for at få løst nogle af de udfordringer,
der kan ligge til grund for patientens ernæringsrelaterede problema-
tikker. Ved at være opmærksom og indsamle alle relevante data i trin 
1: ernæringsudredning, samt spørge ind til alle relevante aspekter af 
udredningen (årsager), kan det meget vel være, at andre problematik-
ker fremgår tydeligere.

I forrige NCP-artikel, i Diætisten nr. 155, blev det beskrevet, hvordan
domænerne ”kost- og ernæringsrelateret anamnese” og ”klient- 
anamnese” kan anvendes i praksis. I samme artikel er der konkrete 
eksempler på terminologiens brug, som fx motion, søvn, udfordringer 
og problematikker i hverdagen, hvor disse eksempler bl.a. kan være 
årsager og tegn/symptomer til problematikker, der ikke er relaterede 
til indtag. 

En ernæringsdiagnose (i trin 2) behøver ikke at være relateret til 
indtag. Hvis fx manglende motivation til at dyrke motion, ringe 
søvnmønster eller manglende egenomsorg er den største udfordring 
(årsag eller problem), så er det dette, der skal stå i PES-redegørelsen 
og senere arbejdes med i interventionen. Det er her vigtigt at huske, 
at ernæringsdiagnosen eller ernæringsproblemet netop er det kon-
krete problem, som er et resultat af en given årsag, som synliggøres 
gennem tegn og symptomer (1). 

PES-redegørelsen skrives som: _______________ (ernæringsdiagnose) 
relateret til ________________ (årsag/ætiologi) dokumenteret 
ved ________________ (symptom/tegn) (1).

Og ernæringsdiagnoser er organiseret i tre domæner (kategorier):
1.  Indtag (for meget/for lidt af en fødevare eller  

næringsstof ift. behov)
2.  Klinisk tilstand (ernæringsproblemer relateret til  

medicinske eller fysiske tilstande)
3.  Adfærd og miljø (viden, indstilling, overbevisning,  

fysisk miljø, adgang til fødevarer eller fødevaresikkerhed)

Ernæringsdiagnose (problem) Årsag/ætiologi Tegn og symptomer

Overvægt relateret til (3) manglende motivation til fysisk aktivitet dokumenteret ved vægtøgning på 10 kg 
og manglende evne til at tabe sig gennem 
almindelig vægttabsintervention

Overvægt relateret til (3) øget mentalt/hverdags stress dokumenteret ved depression og familiær 
historik

Utilsigtet vægtøgning relateret til ændret søvnmønster og ringe søvnkvalitet dokumenteret ved vægtøgning 10% på 
tre måneder, skiftende arbejdstider og 
stress på arbejdet

Klinisk tilstand, eksempler på PES-redegørelser (2):
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Ernæringsdiagnose (problem) Årsag/ætiologi Tegn og symptomer

Begrænset fysisk aktivitet  
relateret til (5)

manglende overskud i hverdagen dokumenteret ved mange stillesiddende 
daglige aktiviteter og BMI 31 

Begrænset selvmonitorering  
relateret til (6)

mangel på social støtte for at implemente-
re ændringer

dokumenteret ved ringe administration 
af diabetesbehandling og social støtte 
dertil

Hvis interventionen har til formål at ændre: ernæringsrelateret viden 
og adfærd, leveforhold, miljø, hjælp/støtte og sociale ydelser, vil fokus 
naturligt være på undervisning og vejledning (7). 

Ernæringsundervisningen er undervisning eller instruktion for at give 
borgeren viden og færdigheder i fysisk aktivitet og adfærd til at bibe-
holde og forbedre egen sundhed. Ernæringsvejledningen er en støt-
tende proces karakteriseret ved et forhold, hvor der samarbejdes om 
at prioritere, fastsætte mål og udarbejde individuelle handlingsplaner, 
der anerkender og fremmer ansvar for egenomsorg til behandling af 
eksisterende sygdom og for at fremme sundhed (7). 

En skabelon for et journalnotat, hvor undervisning og vejledning er i 
centrum for notatet, kan se ud som følger: 

Ernæringsudredning
Henvist fra egen læge pga. overvægt og forhøjet kolesterol, mhp. 
forebyggende tilbud for borgere med risiko for hjertesygdom.

Klientanamnese: Bor sammen med sin mand, har en hjemmeboen-
de voksen søn. Kontorarbejde, sidder primært foran PC. Kan godt lide 
at hækle og bruger det meste af fritiden på dette. Bryder sig ikke om 
at lave mad, så hendes mand står for madlavning og indkøb. Oplever 
stor sult om eftermiddagen og senere på aftenen, samtidigt er hun 
meget træt og føler sig udkørt, når hun kommer hjem fra arbejde. 
Hun spiser en del søde sager om aftenen, og bryder sig ikke om fisk. 

Antropometriske målinger:
BMI  31
Højde:  166 cm
Vægt:  85,5 kg

Kost- og ernæringsrelateret anamnese:
Medicin:   Ønsker at afprøve kostændringer forud for  

beslutning om kolesterolsænkende medicin
Rygning: nej
Alkohol: rødvin ved festlige lejligheder
Motion:  Ikke for tiden, grundet manglende overskud. Har tidli-

gere gået til spinning og svømning med nogle veninder.

Morgen:  1 kop kaffe
Formiddag:  1/1 rundstykke m. smør og ost 45+
Frokost:   1/1 rugbrød eller 1/1 grovbolle m. smør og leverpostej, 

spegepølse, rullepølse
Eftermiddag:  chokolade/kiks
Aften:   4-5 kartofler/2-3 dl ris eller pasta, 200 g kødret, sovs 

m. fløde
Sen aften:   2 skiver franskbrød m. smør og ost 45+
Drikke:  vand, kaffe, saftevand

Ernæringsdiagnose
Begrænset fysisk aktivitet relateret til manglende overskud i hverda-
gen dokumenteret ved mange stillesiddende daglige aktiviteter og 
BMI 31.

Ernæringsintervention
Prioritering:    Det manglende overskud i hverdagen påvirker hende 

meget, da det går ud over lysten til at dyrke motion, og 
deraf virker det pt. uoverskueligt at spise sundere. 

Målsætning:   Langsigtet vægttab på 10 kg. 

Undervist i:
 ■ Bevægelse på arbejdspladsen, små ændringer  

kan gøre en stor forskel
 ■ Jævnt kostindtag, med kostfibre/frugt/grønt  

i løbet af dagen, ift. sult og aktivitetsniveau
 ■ Søvn og stress i relation til træthed og kostindtag

Vejledt i: 
 ■ At finde motivation for at ændre på vaner jf.  

den motiverende samtale
 ■ Selvkontrol for at målrette egen adfærd, 

 jf. social-kognitiv teori, med fokus på viden 

Aftaler:
 ■ Skal reflektere over fordele og ulemper ift.  

fysisk aktivitet, skrive ned og medbringe
 ■ Skal undersøge, hvilke muligheder for fysisk aktivitet 

 der er i nærområdet
 ■ Ernæringsmonitorering- og evaluering

Indikatorer:
 ■ Viden om fysisk aktivitet jf. aftaler

Opfølgning: to uger fra d.d.

Adfærd og miljø, eksempler på PES-redegørelser (4):
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FAKTA OM SUKKER & SUNDHED 
Næsten dagligt læser vi om sundhed i medierne ofte i 
forbindelse med mad. Der refereres til nye undersøgelser,
og eksperter udtaler sig. Men ikke alt i sundhedsdebatten
er lige videnskabeligt velfunderet. 

Det vil vi gerne gøre noget ved! 

Derfor forsøger vi med denne brochure at besvare en række 
typiske spørgsmål om sukker for at bidrage til en mere 
nuanceret debat.

Hvor meget ved
du om sukker?

Brochuren kan downloades eller bestilles uden beregning på www.perspektiv.nu
Klik på ”publikationer” og ”informationshæfter”.

NOTER til eksempel

I dette eksempel anvendes social-kognitiv teori (SCT), der er udviklet 
af Bandura, A (8).

Teorien består af fem områder i relation til sundhedsformidling, hvor 
det første er viden. Der er to typer af viden: content knowledge (for-
ståelse for fordele og ulemper) og procedural knowledge (forståelse 
for, hvordan man deltager i en given aktivitet).

Der vejledes ud fra den motiverende samtale også i SCT med fokus på 
viden. Der arbejdes med de to typer af viden i vejledningen, og under 
aftaler aftales der, at borgeren skal fortsætte arbejdet derhjemme som 
en forberedelse til næste vejledning. 

Indikatorer er skrevet kort for at være pladsbesparende, og jeg hen-
viser til aftalerne (i stedet for at skrive det igen her). Til opfølgningen 
vil jeg ”måle på” hendes viden, jf. de to typer viden, som vi har aftalt. 
Hvis dette så er lykkedes, vil jeg arbejde videre med andre områder af 
SCT.
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