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1.0 Forord 

Vejledningspædagogik handler om opdragelse, undervisning og læring i relationen 

mellem en klinisk diætist og patient. Det handler altså om, at facilitere læring/ sætte 

gang i en læringsproces (M. Hansen, Thomsen, & Varming, 2008), hos patienten i 

forhold til håndtering af kostrelaterede problemstillinger. Det didaktiske spørgsmål 

for den kliniske diætist omhandler således begrundede overvejelser over, hvorfor 

man i diætvejledning handler og agerer, som man gør. 

Denne rammeplan er tænkt som et supplement til Nutrition Care Process and Model 

(NCPM). NCPM er en guide til kliniske diætister med anvisninger om, hvordan et 

individuelt diætbehandlings- eller kostvejledningsforløb kan tilrettelægges, og er ud-

viklet af The Academy of Nutrition an Dietetics (Academy of Nutrition and Dietetics, 

2014; American Dietetic Association, 2008, Lacey & Pritchett, 2003). Baggrunden 

for NCPM har været at få skabt en systematiseret og kvalificeret ramme for den en-

kelte kliniske diætists praksis, der skal sikre høj ernæringsfaglig kvalitet og individu-

el hensyntagen i mødet med hver enkelt patient (Academy of Nutrition and Dietetics, 

2014; American Dietetic Association, 2008). 

2.0 Indledning  

Kort fortalt er vejledning et mange facetteret begreb, der defineres ud fra den fagret-

ning der bruges (Lystbæk, 2009). Dog defineres vejledning altid som en kommuni-

kativ proces imellem to eller flere personer, uanset hvilken fagretning man anvender 

(Admundson, 2005). Diætvejledning og vejledning ses i det følgende, som den kom-

munikative proces, hvor den kliniske diætist har som mål at hjælpe patienten til at 

indse fordele og ulemper ved sin livsstil i forhold til sin kost og diagnose, samt lære 

patienten at forandre sine kost- og livsstilsvaner i en sundere retning.  

Diætvejledning kan således kort defineres, som den orienterende samtale med den 

kliniske diætist, som giver baggrund og belæg for diætprincipperne (Koch, Ejstrup, & 

Søndergaard, 2008).  Diætvejledning skal således ses som en proces foranlediget 

af den kommunikation, der foregår i alle konsultationer i et diætbehandlingsforløb. 

Selvom begrebet vejledning i teorien favner bredere, da det også kan dække    

gruppeundervisning (Plant, 2008), vil de didaktiske overvejelser ved                   

gruppeundervisning ikke bliver berørt nærmere i denne rammeplan. Indeværende 

rammeplan omhandler udelukkende individuel diætvejledning – udført af kliniske di-
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ætister – med mål om at patienten får styrket sine sundhedsmæssige kompetencer 

til at optimere kosten i forhold til den/de diagnoser, der måtte være.  

 

2.1 Baggrund 

Nutrition Care Process and Model (NCPM), den amerikanske model for diætbe-

handling, er inddelt i fire trin: Ernæringsvurdering, Ernæringsdiagnose, Ernæringsin-

tervention og Ernæringsevaluering (Lacey & Pritchett, 2003). Modellen er tænkt som 

et redskab til at standardisere et diætetisk behandlingsforløb, og lægger op til en 

overordnet ensartet ramme for behandlingen, hvori selve indholdet i behandlingen 

individualiseres, dvs. at der tages udgangspunkt i den enkelte patients præferencer 

og behov (Lacey & Pritchett, 2003; American Dietetic Association, 2008; Academy 

of Nutrition and Dietetics, 2014). NCPM defineres, som en systematisk problemløs-

ningsmetode, som støtter den kliniske diætist i systematisk at forholde sig kritisk og 

tage de mest hensigtsmæssige beslutninger i forhold til god og evidensbaseret di-

ætbehandling (Ibid.). Definitionen lægger op til, at den kliniske diætist gentagende 

gange vurderer, revurderer og modificerer de fire trin, og herved sikrer høj kvalifice-

ret ernæringsbehandling. Således anbefales det, at rammeplanens pædagogiske 

værktøjer anvendes gennem hele diætbehandlingsforløbet, dvs. gennem alle mo-

dellens fire trin.  

Kostanalyse og vurdering af kostændringer hører under trin et og to i NCPM, men 

dette vil ikke blive uddybet nærmere her. Her henvises i stedet til de sygdomsspeci-

fikke rammeplaner. Denne rammeplan introducerer alene forslag til forskellige vej-

lednings- og pædagogiske tilgange, der kan medtænkes i rammen for et diætbe-

handlingsforløb. Udkast af mulige og ofte anvendte teorier og modeller vil blive ud-

dybet i kapitel 4. Da der findes et stort antal forskellige vejledningstilgange og teori-

er, hvilke kan have forskellige livssyn samt fokusområder, vil de pædagogiske impli-

kationer i anvendelsen også være forskellige (Peavy, 1998). Den kliniske diætist bør 

her være fuldt ud bevidst om, hvilken pædagogisk model der arbejdes ud fra, og 

hvorfor denne model er valgt og ikke en anden - alt efter situation og patient.  

Diætbehandling bør ifølge Academy of Nutrition and Dietetics anskues som en fort-

løbende proces indeholdende undervisning i ernæringsfaglig viden, diætvejledning, 

implementering af kostændringer og efterfølgende evaluering (Dietics, 2013). Såle-

des bør didaktiske overvejelser i diætvejledning ses, som den proces, hvor den klini-
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ske diætist fortløbende vurderer forholdet mellem patientens vidensniveau og pati-

entens forandringspotentiale med det sigte, at patienten opnår kompetencer til at 

forandre sine kost- og livsstilsvaner.  

Som Academy of Nutrition and Dietetics lægger op til, så omhandler ethvert diætbe-

handlingsforløb både undervisning i ernæringsfaglig viden samt diætvejledning, der 

har som formål at hjælpe patienten med at implementere kostændringerne i sin 

hverdag (Academy of Nutrition and Dietetics, 2007). 

 

2.2 Målgruppe 

Målgruppen for rammeplanen er autoriserede kliniske diætister, der varetager indivi-

duel diætbehandling af patienter i den primære og sekundære sundhedssektor, i 

Danmark. Samt studerende ved Professionshøjskolerne, der læser på Professions-

bacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, med speciale i klinisk diætetik. 

 

2.3 Metode 

Afsættet har været at udarbejde en rammeplan for vejledningspædagogik i diætbe-

handlingen. Der findes megen viden omkring, hvordan patienter bør spise i forhold 

til diagnose (se rammeplaner og guidelines for sygdomsspecifikke kostanbefalin-

ger), men kun meget begrænset viden om, hvordan vi som kliniske diætister hjælper 

patienter til at efterleve diætprincipperne og sikre compliance. Udgangspunktet for 

indeværende rammeplan har været forfatternes specialer, forhenværende ramme-

plan for pædagogik samt teoretisk litteratur. Der er således ikke lavet et systematisk 

litteraturstudie, idet de pædagogiske metoder, der har været anvendt i flertallet af de 

studier vi har fundet, synes meget mangelfuldt beskrevet.  

 

Idet der synes at mangle meget forskning omkring vejledningspædagogik i diætvej-

ledningen, og de  pædagogiske teorier der anvendes i NCP er teorier der mere sø-

ger at forklare folks sundhedsadfærd, fremfor forandringer af patienters kostvaner. 

Har udgangspunktet i indeværende rammeplan været vejledningsteorier. Og ikke  

udelukkende de pædagogiske teorier der er nævnt i NCP. 

 

Vi anbefaler at rammeplanen senere udbygges med et tillæg omkring gruppeunder-

visning, samt om vejledningspædagogik indenfor sundhedsfremme og forebyggel-
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sesområdet. Denne rammeplan er primært tiltænkt at skulle anvendes i diætbehan-

lingen. 

 

NCP koden for teorierne beskrevet i rammeplanen C-1.5 Andet, Specificer. 

 

2.4 Vejledningsetik 

På baggrund af diætvejledningens definition, hvor diætbehandlingsforløbets formål 

er, at patienten gennem diætvejledningen opnår viden, kendskab og færdigheder til 

at forandre kostvaner, ses der et etisk aspekt. Hvor langt den kliniske diætist skal gå 

i sine bestræbelser på, at patienten af egen vilje og handling forandrer kostvaner, 

omhandler her vejledningens etiske aspekt. En af udfordringerne ligger i at præcise-

re uafklarede forhold til de 3 dimensioner; længden, bredden og dybden i diætvej-

ledningen (Plant, 2008). 

 Længden omhandler, hvor langt patienten skal følges, om det er en kortere 

eller længere periode, patienten tilbydes opfølgende konsultationer. 

 Bredden omhandler, hvor meget diætvejledningen skal gå ind i patientens livs-

fære, hvor går grænsen – og hvor bør den gå? 

 Dybden omhandler, hvor tæt den kliniske diætist skal gå ind i patientens liv - 

Diætvejledningens intimitet. 

Det er på denne baggrund, at indeværende rammeplan præsenterer forskellige me-

todikker, der alle kan anvendes i diætvejledningen. Da behandlingsmålet i diætvej-

ledning oftest er, at patienten forandrer sine kostvaner og derved nedsætter risikoen 

for mortalitet og morbiditet jf. aktuelle diagnose (Sundhedsstyrelsen, 2005), kan al 

diætvejledning i dette lys forstås, som en blød tilpasningsmekanisme, hvor patienten 

igennem vejledningen lærer at forandre sin kost og livsstil til de givne omstændighe-

der (diagnosen).  

Dette perspektiv, hvor diætvejledning både forstås som udviklende for patienten, 

men også kan ses i et samfundsøkonomisk perspektiv, og derved fra en mere kon-

trol- og tilpasningsmæssig side, belyses sjældent i litteraturen (Plant, 2008). Men 

det kan være vigtigt at være opmærksom på, at den kliniske diætist har flere 

”kasketter” på i vejledningen, og ofte skal balancere mellem flere interesser. Der vil 

altid være nogle behandlingsmål omfattet af forløbsprogrammer, rammeplaner og 

kliniske retningslinjer samtidig med, at patienten har forskellige ønsker og behov.  
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Derfor må overvejelser og analyser af diætvejledningsindsatser både omfatte en 

kortlægning af den for-forståelse aktørerne har af valg- og valgprocesser samt en 

tydeliggørelse af målet med diætbehandlingsforløb. Disse mål kan være velinforme-

rede, realistiske, velovervejede eller meningsfulde, men vil altid afspejle sig i de me-

toder den kliniske diætist vælger at anvende.  

3.0 Pædagogik 

For at belyse pædagogikkens betydning i diætvejledningen, redegøres der i det føl-

gende for centrale begreber. Indledningsvis redegøres for pædagogikbegrebet, og 

de didaktiske overvejelser, som kan opstå i relationen med den kliniske diætist i den 

orienterende samtale. Herefter sammenfattes disse overvejelser i et afsluttende per-

spektiv med fokus på, hvordan patienter kan styrke sine sundhedsmæssige kompe-

tencer til at forandre kostvaner i en kortere eller længere periode. 

 

3.1 Pædagogikkens ansigt 

Ud fra en traditionel synsvinkel, kan pædagogik defineres som læren om det hånd-

værk, det er at undervise eller at opdrage (Held & Olsen, 2006). Overført til den kli-

niske diætists praksis kan man derfor sige, at denne i enhver konsultation bør fore-

tage en bevidst stillingtagen til, hvilke midler eller kommunikative metoder der vil 

være hensigtsmæssige at anvende, for at diætbehandlingen når sit mål. 

Pædagogikken defineres således som videnskaben om opdragelse, læring og ud-

dannelse (Ibid.). Den handler ikke om at udlede forskrifter fra praksissen, men der-

imod om videnskaben om, hvordan man kan guide patienten til et vist mål (Ibid.). 

Uanset om man snakker opdragelse, læring, undervisning, vejledning, anvisning, 

intervention, formidling, rådgivning eller mentoring, så handler det i denne kontekst 

om, hvordan den kliniske diætist hjælper patienten til at forandre sin adfærd i forhold 

til sin kost og livsstil. Men metoden hertil er forskellig, og afhænger af den vejled-

ningspædagogik der anvendes – se uddybning af disse i kapitel 4. Nærværende 

rammeplan og definitionen af pædagogikken afgrænser sig således fra den specifik-

ke ernæringsvurdering og ernæringsdiagnose, hvor art og årsag til de ernærings-

mæssige problemer efterforskes samt at få defineret de aktuelle ernæringsproble-

mer, til trods for den dynamiske model NCPM (Academy of Nutrion and dietetics, 

2014). Der vil, som før nævnt, forekomme pædagogiske metodemæssige          
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overvejelser i alle modellens trin og processer, da den kliniske diætist bevidst eller 

ubevidst har sine (sundheds)pædagogiske refleksioner liggende i baghovedet. Iføl-

ge Held & Olsen, indtager vejlederen et bestemt udgangspunkt, hvorudfra der hand-

les og ageres (Held & Olsen, 2006). 

Fremadrettet defineres pædagogikkens rolle i indeværende rammeplan, som den 

kliniske diætists overvejelser og refleksioner over, hvordan patienten når målet med 

diætbehandlingen, og om det er de mest hensigtsmæssige pædagogiske metoder, 

der anvendes for, at patienten bliver i stand til at forandre sin kost kortvarigt, længe-

revarende eller permanent. De didaktiske overvejelser omhandler her både bestem-

te former for handlinger, det teoretiske udgangspunkt for praksissen, samt en me-

ningsfuld refleksion over praksissen. Pædagogikkens opgave ses altså som en pro-

blematisering og refleksion over de mange forhold, der er gældende i dannelses-, 

formidlings-, undervisnings-, vejlednings- og behandlingssituationer i ethvert diætbe-

handlingsforløb. 

3.2 Sundhedspædagogik 

 
Sundhedspædagogikken adskiller sig fra den traditionelle pædagogik på særligt to 

punkter. Som det ligger i ordet, orienteres diætvejledningen nu specifikt mod pæda-

gogik i relation til sundhed. Og implicit i denne forståelse/tilgang/tradition ligger en 

forståelse af, at det er centralt at arbejde hen imod at styrke den enkeltes handle-

kompetence (Mach-Zagal & Saugstad, 2009). Ifølge Karen Wistoft kan man definere 

sundhedspædagogik således: ”Sundhedspædagogik handler om at skabe rammer 

for læring, der baner vejen for et sundere og bedre liv” (Wistoft, 2009, s. 9). 

En afklaring af sundhedsbegrebet i konsultationen synes her vigtig, idet den kliniske 

diætists forståelse af sundhed ikke nødvendigvis er den samme som patientens, 

hvilket kan have stor betydning for, om der arbejdes hen imod det samme. Derud-

over vil den kliniske diætists forståelse af sundhedsbegrebet få betydning for de pæ-

dagogiske implikationer i vejledningen. I tråd med sundhedsloven (LOV nr. 913, 

2010), der tager afsæt i respekt for den enkelte og dennes integritet og selvbestem-

melse, så er der inden for den sundhedspædagogiske tradition fokus på at styrke 

den enkeltes handlekompetencer (se fx Jensen, 2009; Grabowski et al, 2010), og 

derfor bliver et centralt fokus for den kliniske diætist også, hvordan man kan styrke 

patientens kompetencer til at forandre sine kostvaner (se også afsnit 3.3). Da den 
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kliniske diætists forestilling om, hvordan man kan styrke patientens sundhed, påvir-

ker de pædagogiske metodevalg i diætvejledningen, er det væsentligt at være     

bevidst om, hvilken forestilling man arbejder ud fra. 

To dominerende forestillinger indenfor pædagogikken i sundhedsvæsenet: 

 

Frit efter Karen Wistoft (Wistoft, 2009) 
 

Arbejdes der sundhedspædagogisk, er der ifølge Karen Wistoft en tredje mulighed, 

nemlig at sundhed både reguleres indefra og udefra (Wistoft, 2009). Dette kræver 

både deltagelse og involvering af patienten ift. hvad der bør ændres i kosten, samt 

hvordan det skal lade sig gøre. Denne involvering er en forudsætning for udvikling 

af patientens ejerskab af sin egen forandringsproces af kostvanerne, hvilket igen 

ses som en forudsætning for varig forandring af praksis og adfærd (Wistoft, 2009). 

Diætvejledningen drejer sig i et sundhedspædagogisk perspektiv ikke kun om  

vidensformidling, men også om at styrke patientens kompetencer til at forandre sine 

kostvaner i en sundere retning. Derved ikke sagt, at vidensformidling ikke kan indgå 

i diætvejledningen, men det vil ikke være styrende for kommunikationen i diætvej-

ledningen.  

3.2.1 Sundhedsbegrebet 

Sundhed er ifølge sundhedsstyrelsen et begreb med mange facetter, der strækker 

sig fra WHO’s definition: ”Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1947), til en 

medicinsk definition som ”fravær af sygdom” og alt derimellem (Sundhedsstyrelsen, 

2005). I den medicinske forståelse ses sundhed som en tilstand, enten er man syg 

eller rask og sund, hvor WHO’s definition ikke nødvendigvis er en modsætning mel-

1. Sundhed reguleres udefra 2. Sundhed reguleres indefra 

Hvis det enkelte menneske motiveres 
ti strækkeligt, kan dets motiver, 
ønsker og behov ændres 

Behavioristisk opfattelse 

Mål: Adfærdsmodificering 

Målet er det vigtigste og sat af den kli-
niske diætist 

Problem: virker det og i så fald, hvor 
længe? 

  

Det ønskes at opdrage mennesket til selvbe-
stemmelse/autonomi 

Klassisk humanistisk, reformpædagogisk 
opfattelse 

Mål: Individuelle handleerfaringer/ kompe-
tencer 

Processen er det vigtigste, og kan være for-
muleret af patient eller klinisk diætist 

Problem: hvad med den ernærings faglige 
viden i diætvejledningen? 
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lem sygdom og sundhed (Ibid.). Dette skal her ses, som to forskellige paradigmer 

der influerer på det sundhedspædagogiske arbejde (B. B. Jensen, 2006). 

Arbejdes der ud fra den medicinske forståelse i vejledningspædagogikken, vil fokus 

udelukkende være på patientens livsstil og adfærd, mens WHOs definition af sund-

hed også inddrager patientens livskvalitet i vejledningspædagogikken. Arbejdes ud 

fra WHOs definition bliver fokus i diætvejledningen, at skabe muligheder for foran-

dring, for patientens levevilkår (rammerne for sundhed), dens livsstil 

(sundhedsadfærden), samt livskvalitet og ikke kun patientens adfærd og risici for 

sygdom. Dette sidste nødvendiggør en dialog med patienten om dennes opfattelse 

af sundhed, samt at diætvejledningen også skal styrke patientens kompetencer til at 

handle overfor forhold, der influerer på patientens sundhed. 

Sundhed omhandler i dette perspektiv, om mere end fysiske faktorer som sygdom. 

Det omhandler også psykiske-, sociale-, og eksistentielle faktorer, og omhandler 

derved patientens hele liv (Wistoft, 2009). Da den kliniske diætist vurderer og anbe-

faler, hvilke kostændringer patienten bør foretage, bør denne være opmærksom på, 

at diætbehandlingen ikke bliver normativ (Plant, 2008), så patienten ikke opnår ejer-

skab af sin proces med at forandre madvanerne. En normativ diætbehandling for-

stås her, som et tilpasningsprojekt, hvor den kliniske diætist bliver patientens kon-

trollant. Ved en for normativ diætbehandling risikeres det, at der ikke sker en læring 

hos patienten og derved kun sker en kortvarig forandring af madvanerne. 

 

3.3 Hvordan udvikles handlekompetence 

Handlekompetence skal her, qua Karsten Schnack, ses som et dannelsesideal 

(Schnack, 1994). En definition af dannelse er: ”I en dannelse ligger der, udover ind-

sigt i et vidensområde også, at man har etableret et kriterium for anvendelse af den-

ne viden, at man har accepteret et ansvar for hvordan, hvornår og til hvad man vil 

anvende denne viden.” (Bent Nielsen efter Schnack, 2001). Udover ovenstående 

definition, indeholder handlekompetence også autonomi, myndighed, kritisk tænk-

ning, ansvarlighed og deltagelse. Handlekompetence defineres her som demokra-

tisk dannelse (Ibid.). Dermed skal handlekompetence ses som en personlighedsud-

vikling og et perspektiv på diætvejledningen og patientens læring, og ikke som et 

mål eller en metode ved diætvejledningen. Handlekompetence fungerer derved, 

som modpol til ren adfærdsmodifikation (instruktivistisk diætvejledning), i kraft af 
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handlingens intentionalitet (Schnack, 1998).  

Hvis patienten skal udvikle handlekompetence igennem diætvejledningen, skal der 

arbejdes med både handlepotentialet og kompetencedimensionen på samme tid. 

Dette sker bl.a. ved at inddrage patientens erfaringer, idet de er tæt knyttet til deres 

handlinger via erfaringernes kontinuitet (John Dewey efter Schnack, 1998). Hvis te-

ori og praksis derimod fungerer, som to parallelle størrelser (parallelisme), og formel 

viden bliver styrende for diætvejledningen, uden at patientens livserfaring inklude-

res, risikerer man let handlingslammelse i stedet for udvikling af handlekompetence 

(Ibid.). 

I en fagdidaktisk refleksion over diætvejledningens mål må det indhold, der vælges 

at vejledes ud fra, være handlingsorienteret, ligesom patientens erfaringsbaserede 

viden bør inddrages (B. B. Jensen, 2006). Set i dette perspektiv, ses der intet formål 

med, at patienten kun skal tilegne sig viden, færdigheder og holdninger. Derimod 

bør diætvejledningen i stedet sigte imod, at ændre det rationale patienten handler 

ud fra - evt. ved også at møde dem med en diskussion om deres egne sundhedsbe-

greber, for at få dem til at reflektere over deres egne rutiner og de vilkår, de er un-

derlagt (B. B. Jensen & Jensen, 2005; Kristiansen, 2006). 

 

3.4 Læring i den kliniske konsultation 

Når en patient skal forandre sin kost for en kortere eller længere periode, handler 

det om at patienten skal lære at spise på en ny måde. Den læring en patient kan op-

nå på baggrund af en diætvejledning, sker på baggrund af ”evnen til refleksiv tænk-

ning” jf. (Brinkmann, 2006). Denne evne træder i kraft ved refleksioner, når en pati-

ent står i usikre, komplekse eller udfordrende situationer (Ibid.). Idet mange          

patienter jævnligt udsættes for (ofte) modsatrettede sundhedsbudskaber fra bl.a. 

medier, samt man kan sige, at viden i det moderne samfund er til konstant debat 

(Qvortrup, 2001), vil patientens evne til at forandre sin kost, konstant stille krav til 

den enkeltes omstillingsparathed, refleksivitet og viden. For som patient at kunne 

agere i denne kompleksitet og forholde sig til, hvad og hvordan vedkommende skal 

forandre sine kostvaner, kræves viden, og denne viden skabes gennem læring. Der-

ved vil den side af patientens læring i konsultationen, som består i at skabe mening i 

det der læres, få stor betydning for at der kan handles og ageres efterfølgende i for-
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hold til at forandre sine kostvaner (Illeris, 2001). 

Patientens læring i en diætvejledning ses i dette lys som tilegnelse af viden, færdig-

heder, holdninger, vilje, følelser, normer og værdier (Illeris, 2001). Læringen skal 

forstås, qua Dewey, som processer i de sociale kontekster mennesket deltager i, 

fordi vi lever og handler i et miljø af accepterede kulturelle betydninger og værdier i 

forskellige kommunikative fællesskaber, hvor betydningen bliver skabt (Dewey, 

2005). Denne læring dannes både som erkendt viden, ud fra den information patien-

ten får i konsultationen, men også som tavs viden, dannet af erfaringer i de sociale 

processer, som måltidet kan være katalysator for. Læringen er knyttet til de sociale 

processer og kan kun forstås herudfra (Ibid.). 

 Vi kan altså sige at have lært noget, dels når vores erfaringsverden er beriget med 

meningsindhold, og dels når vi bliver bedre til at kontrollere fremtidige erfaringer (...) 

læring sker indirekte gennem miljøet (Brinkmann, 2006). 

Der er således ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem den viden den kliniske 

diætist formidler og den læring patienten opnår. Det er ikke al ernæringsfaglig un-

dervisning eller diætvejledning, der fører til læring og derved adfærdsændring. Lige-

som meget af den læring patienten bruger som handleforskrifter til at forandre kost-

vanerne, ikke sker i konsultationen ved den kliniske diætist. Og det er her den klini-

ske diætists didaktiske overvejelser kommer ind i billedet. 

3.4.1 Didaktikken og dens overvejelser  

Didaktikken kan ifølge Karsten Schnack ses fra to forskellige vinkler, den snævre og 

den brede forståelse (Schnack, 2007), og omhandler hvad patienten har behov for 

at lære samt hvordan der skal undervises/vejledes. Den snævre forståelse, om-

handler planlægning og teori om patientens læringsmål, og fokuserer på vejlednin-

gens (og dannelsens) indhold, mål og formål (Hippe, 2004). Hovedfokus er her på 

selve vidensindholdet, mens refleksioner over patientens lærings- og                  

dannelsesprocesser helt eller delvist mangler. Disse manglende dimensioner ind-

drages i den mere brede forståelse af didaktik, der udover ovenstående også inde-

holder refleksioner om diætvejledningens metode, midler, læringsmål, vurdering 

mm. Altså en analyse, refleksion og beslutning vedrørende patientens dannelses 

proces (Nielsen, 2006). Ved den brede forståelse inkluderes overvejelser over, at 
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det ikke er sikkert, at patienten i diætvejledningen lærer det, der vejledes i. Disse 

overvejelser synes helt at mangle i den snævre forståelse. 

Den kliniske diætists didaktiske overvejelser omhandler, hvilke pædagogiske red-

skaber der anvendes i diætvejledningen, og skal her ses i relation til formålet med 

diætvejledningen, herunder at skabe forudsætninger for, at patienten bliver i stand til 

at forandre sin kost på baggrund af diætvejledningen og derved reducere sygdoms-

risici eller senkomplikationer ved eksisterende sygdom. Om man vælger at arbejde 

ud fra den brede, eller den snævre forståelse af didaktik, påvirker den vejlednings-

metode man vælger at anvende. Hvis der kun er tale om kortvarige ændringer af 

madvanerne, f.eks. ved tilskud af ernæringstilskud ved op-ernæring, er der, efter 

forfatternes mening, intet til hinder for at anvende den mere snævre forståelse for 

didaktik i vejledningen. Hvor det handler om livsvarige forandringer af madvaner, 

som ved kronikerområdet, her mener vi, at den brede forståelse/ tilgang bør anven-

des, og derved fokusere på, at patienten opnår en styrkelse af sine sundhedsmæs-

sige kompetencer. 

 

3.5 Sammenfatning 

Vejledningspædagogik handler således ikke kun om vidensformidling til patienten, 

men mere om hvordan patienten i et diætbehandlingsforløb opnår kompetencer til at 

forandre madvanerne i en kortere eller længere periode. For at styrke patientens 

kompetencer til at forandre madvanerne, skal der ske en læring hos patienten. Læ-

ring ses her ikke som dekontekstualiseret til selve konsultationen med den kliniske 

diætist. Den viden eller mening patienten handler ud fra, dannes ikke kun gennem 

tilegnelse af den faktuelle viden den kliniske diætist formidler, men også i sammen-

spil med erfaringer fra praksis i sit levede liv. Patienternes erfaringsbaserede viden, 

samt deres refleksioner under og efter en konsultation, danner således grundlag for 

deres læring og meningsdannelse. 

For at patienten kan opnå en ny erkendelse igennem konsultationen med den klini-

ske diætist, handler det i denne optik om at målrette aktiviteten for dem. Patienten 

skal kunne forstå samt se en mening med formålet med at forandre sin kost, og det-

te kan kun ske, hvis diætvejledningen inddrager patientens eksisterende erfaringer, 

ønsker og mål med diætbehandlingen. Hermed menes, at patientens læring kan op-
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stå gennem fælles praktisk problemløsning. Det er handlingsprocesserne i deres 

hverdagspraksis, som er styrende for deres dannelsesproces. Disse ses som mid-

del til udvikling og kultivering af deres sundhedsmæssige kompetencer til efterføl-

gende at handle ud fra.  

Patientens dannelse af mening forstås i dette lys, som læringens og handlingens 

drivkraft. Uden mening bliver der intet fremadrettet mål med handlingen, og derved 

heller ingen handling. Patientens indstilling til at opbygge vidensressourcer sker på 

baggrund af den mening, patienten tillægger forandringsmulighederne, i de sociale 

fællesskaber den lever i (B. Jensen, 2002). I dette lys bør diætvejledningen være 

handlingsorienteret og fokusere på at sætte forandringer i gang, dog kun forandrin-

ger som den enkelte patient har et ejerskab af, hvis da målet er, at patienten opnår 

styrkede sundhedsmæssige kompetencer til at forandre kostvanerne. 

Det grundlæggende bliver, at patienterne ikke blot skal tilegne sig viden, de skal i 

højere grad emanciperes til at handle i forhold til de problematikker, de oplever ved 

forandring af deres kostvaner i en sundere retning. Vejledningens handleperspektiv 

drejer sig om, hvordan virkeligheden kan påvirkes, hvor vejlednings kompetence 

perspektiv handler om patientens evne til at gøre dette. 

Der bør således medtænkes faktuel viden, erfaring med stillingtagen indenfor hand-

lerummet, kendskab til de ressourcer der kan få handlingen til at lykkes, troen på, at 

patienten kan påvirke kostvanerne, meningsdannelsen og engagement, refleksio-

nen og praksis i vejledningens didaktik. En styrkelse af patientens             

sundhedsmæssige kompetencer, indebærer således patientens indflydelse og del-

tagelse, med mulighed for at præge forandringerne i deres kostvaner, hvis de skal 

udvikle handlekompetence til at forandre kostvanerne i en sundere retning.  

4.0 Patientkategorier 

Både den didaktiske og pædagogiske metode afhænger bl.a. af patientens diæteti-

ske diagnose, læringsressourcer, prognose, behandlingstid mm. Nogle diætbehand-

lingsforløb vil overvejende være af kortere varighed, hvor andre diætbehandlingsfor-

løb vil omhandle længerevarende eller livslange forandringer af kosten. Trods dette, 

har vi valgt ikke at inddele behandlingsforløb af patienter ud fra diagnose og be-

handlingstid, selvom vi godt ved, at den valgte pædagogiske vejledningsmetodik vil 
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kunne variere ud fra, hvor lang tid patienten følges. Men da ethvert behandlingsfor-

løb er unikt og individuelt, bør vurderingen af den mest hensigtsmæssige vejled-

ningsmetode altid være en individuel og didaktisk overvejelse forud for og i ethvert 

diætbehandlingsforløb.  

5.0 Vejledningsmetodikker 

Fremadrettet beskrives de pædagogiske vejledningsmetoder, som forfatterne finder 

mest anvendt i diætvejledningen. Da diætvejledning bl.a. handler om at patienten 

skal lærer at spise på en ny måde i en kortere eller længere periode, og da ikke alle 

kan indgå i en rammeplan, har vi valgt de mere overordnede og generelle principper 

for de forskellige pædagogiske teorier, set ud fra et læringsperspektiv. Selvom vej-

ledningsmateriale, anvendelsesmetode, kropssprog, kontekst mm. også hører under 

”pædagogiske eller didaktiske metoder”, vil dette ikke blive uddybet nærmere, da 

disse falder udenfor denne rammeplans område. 

Da de pædagogiske implikationer i diætbehandlingen vil være forskellige, afhængig 

af hvilken vejledningsmodel der arbejdes ud fra, kan det ikke anbefales, at der pluk-

kes ureflekteret i de forskellige modeller. Derimod kan der i samme diætvejledning 

godt tages udgangspunkt i én model, men drejes over i en anden model, hvis den 

kliniske diætist midt i en konsultation vurderer, at anvendte vejledningsmodel ikke er 

brugbar, og at et andet pædagogisk redskab vil være mere hensigtsmæssigt at an-

vende lige i denne situation. Eller vælges en mere velovervejet eklektisk tilgang, 

hvor to metoder kan supplere hinanden konstruktivt, så målet med diætvejledningen 

nås. 

 

5.1 Konstruktivistisk vejledning  

Beskrivelse: Den konstruktivistiske vejledning bygger på den filosofi, at der 

ikke kun findes én „objektiv“ virkelighed, men at der eksisterer ligeså mange 

„virkeligheder“, som der er mennesker (Peavy, 1998). Ud fra denne tankegang har 

vi alle konstrueret vores eget billede af virkeligheden og sandheden, ud fra alt vi har 

sanset igennem livet, vores viden og erkendelse, samt vores følelser, holdninger og 

meninger. Al viden ses her som perspektivbetinget (Ibid.). Den konstruktivistiske 

tankegang går således på, at mennesket gennem læring og erkendelse selv kon-
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struerer sin forståelse af omverdenen (Illeris, 2001). Det, at ethvert menneske gen-

nem læring og erkendelse selv konstruere sin forståelse af omverdenen, betyder, at 

hvis man vil opnå en adfærdsændring ved diætbehandlingen, så er man nødt til at 

medtænke, hvordan læring finder sted hos den enkelte. 

”Den vigtigste enkeltfaktor der influerer på læring, er hvad den lærende allerede 

ved” (David Ausubel fra Illeris, 2001, p. 28). 

 
Grundforståelsen er (altså), at al læring sker på baggrund af refleksion over nye er-

faringer. Når en patient tilegner sig ny viden i diætvejledningen, vil vedkommende 

tage den nye erfaring til sig ved at forsøge at tilpasse den de allerede eksisterende 

kognitive erkendelser, eller hvis dette ikke er muligt, ved at ændre disse, så de kom-

mer til at stemme overens med den nye erfaring. Når dette lykkes, kan man med 

Piagets termer sige, at der er sket en adaptation (Ibid.). Da vi lever i en social ver-

den, og altid handler i en kontekst af accepterede betydninger (B. B. Jensen, 2006), 

er udgangspunktet for den konstruktivistiske vejledning, at patientens opfattelse af, 

hvad der er rigtigt at gøre i en given situation, er konstrueret gennem interaktion og 

kommunikation med andre. Al viden, erkendelse og handling er kulturelt determine-

ret og ligger til grund for patientens handlinger og er således ikke kun opstået på 

baggrund af diætvejledningen (Illeris, 2001).  

Konstruktivistisk diætvejledning vil på den måde tage udgangspunkt i patientens nu-

værende viden, idet man spejler sin oplevelse og forståelse af ny viden i sig selv. 

Hvis en patient ikke kan se relevansen i diætvejledningen, vil det hele blive          

forkastet. Først når diætisten får gjort den ny viden i diætvejledningen relevant for 

patienten, vil vedkommende kunne reflektere over den ny viden og en adfærdsæn-

dring i forhold til at forandre sine kostvaner vil (med større sandsynlighed) kunne 

ske. 

Mål: Formålet med den konstruktivistiske vejledning er at hjælpe patienten til 

at evaluere, acceptere eller ændre aspekter af sig selv og sine kostvaner, deres for-

hold til andre menneskers påvirkning omkring dem, eller de rammer de handler un-

der (Ibid.).  

Metode: Diætvejledningen bør tage udgangspunkt i den kontekst, der er her 

og nu, og fokus vil være på at hjælpe patienten til at vælge og konstruere nye løs-

ningsstrategier, og derved udvikle handlekompetence til at mestre sin ændring af 
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spise og livsstilsvaner.  

Overordnet kan opstilles fem konstruktivistiske vejledningsprincipper: 

 Der findes talrige virkeligheder snarere end én objektiv sandhed. (= det jeg 

tænker er godt, sundhed, vigtigt etc. er ikke nødvendigvis det, patienten finder 

godt, sundt, vigtigt etc.) 

 Vi (og dermed også patienten) lever i en social verden, der konstrueres gen-

nem interaktion, kommunikation og forholden sig til hinanden. 

 Sproget er nøgleredskabet til opbygning af mening hos patienten. 

 Udforskning og udfordring af den enkeltes meningskonstruktioner er 

centralt (= hvad patienten mener, sammenholdt med hvad og hvordan patien-

ten handler skal udforskes og udfordres. Den kliniske diætist skal igennem di-

ætvejledningen forsøge at hjælpe patienten med at opbygge en eller flere al-

ternative konstruktioner, der kan udvikle og skabe grobund for forandring af 

kostvaner).  

 Jeg-metaforen anvendes i vejledningsprocessen. 

 
Pædagogiske implikationer: Læring ses som kognitive- og psykiske tilegnelses-

processor, der foregår inde i patienten, opstået på baggrund af refleksion og præget 

af den enkeltes forventninger, forforståelse og interesse for den ny viden der gives i 

diætvejledningen. Alle patientens handlinger og forandring af kostvaner, sker på 

baggrund af den læring, patienten har opnået ved diætvejledningen, i sammenspil 

med påvirkningen af andres krav og forventninger. Derved tager en konstruktivistisk 

vejledning altid udgangspunkt i den enkeltes patients liv og meninger. Patienter ses 

som et individ, der oplever, erfarer og lærer på baggrund af sine refleksioner, og 

hvis livsstil formes (konstrueres) ud fra sine oplevelser i den sociale tilværelse. 

 

5.2 Social kognitiv vejledning 

Beskrivelse: I den social kognitive tilgang, anses patientens kognitive for-

måen og opfattelse at have stor indflydelse på vedkommendes læring og adfærd, 

ligesom de sociale omgivelser har det. A. Bandura bruger betegnelsen reciprok de-

terminisme til at beskrive, hvordan individets adfærd (handlinger og beslutninger), 

personlige faktorer (kognition, følelser, biologi) samt individets miljø (kultur, kon-

tekst, rollemodeller) fungerer som interagerende determinanter, der påvirker hinan-
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den gensidigt. Disse tre faktorer vil indenfor denne tankegang påvirke patientens 

handlinger i forhold til at forandre sin kost. Herved lægges der op til en mere holi-

stisk forståelse af de tilgrundliggende årsager for menneskelig adfærd, og en pati-

ents forandring af kostvaner skal forstås som bestemt af indre processer og ydre 

påvirkninger i en gensidig og fremadrettet kontinuerlig proces (Bandura, 1986, 1989, 

1998; McAlister, Perry, & Parcel, 2008).  Læring kan i dette perspektiv beskrives 

som noget, der finder sted på baggrund af den kontekst og de sociale relationer, pa-

tienten indgår i, samtidig med, at der også finder en indre kognitiv bearbejdningspro-

ces sted.  

Mål: Målet med den social kognitive vejledningsteori er, at give diætisten en 

forståelsesramme for, at ændring af adfærd og vaner skal ses i lyset af patientens 

indre såvel som ydre forhold, og vide, at de indre og ydre forhold spiller en stor rolle 

i, hvorvidt adfærdsændring og ændring af vaner sker. Diætvejledningen bør derfor 

tage højde for, at patientens forventninger, samt tidligere og nuværende erfaringer 

med en bestemt adfærd, kan medvirke til en positiv eller negativ motivation for at for 

at ændre adfærd. Lige såvel bør diætisten tage højde for, at patientens forandring af 

kostvanerne også bygger på observationer af andre og hvordan denne forholder sig 

til egne og andres succes eller fiasko ved handlingen (Bandura, 1986). Andre om-

kring patienten fungere som rollemodeller, og deres praktiske handlinger vil ud fra 

denne tankegang påvirke patientens handlinger og derved forandring af madvaner-

ne. 

Metode: På den måde vil vejledning i et social-kognitivt perspektiv tage afsæt i, at 

det har afgørende indflydelse, hvordan den enkelte tænker og føler om sig selv og 

det at skulle ændre adfærd, ligesom den enkeltes sociale baggrund (kultur, traditio-

ner, vaner, sociale netværk mv.) også må medtænkes i forhold til at forstå mulighe-

der og barrierer ved ændring af kostvaner. Der kan peges på fem kernekategorier, 

der kan være hensigtsmæssige at medtænke i vejledningen, (når fokus er på at 

hjælpe folk til at ændre adfærd): Psykiske determinanter; Observerende læring; Mil-

jømæssige determinanter; Selv-regulering; Moralsk distancering (McAlister, Perry, & 

Parcel, 2008). 

Psykiske determinanter: Metoden har fokus på at påvirke patientens indre 

forhold for at påvirke adfærden. Blandt andet har individets ”outcome expec-
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tations” stor indflydelse på efterfølgende handlinger, og kan betegnes som de 

forventninger, en person har til resultatet af en handling, og den opfattede 

værdi, resultatet har. Resultatet kan enten have en positiv eller negativ opfat-

tet værdi, og bestemmer hvorvidt en person er motiveret for en bestemt ad-

færd. Ligeså er en persons ”self-efficacy” vigtig.Self-efficacy kan betegnes 

som en persons tro på egne evner til succesfuldt at kunne påvirke og udføre 

en bestemt adfærd i en specifik situation, for at opnå et bestemt resultat. For 

at fremme en bestemt adfærd, skal diætisten i diætvejledningen både arbejde 

med en persons outcome expectation og self-efficacy (Ibid.). 

 
Observerende læring: Læring sker gennem det vi observer, både interperso-

nelt, i medierne, samt i de sociale sammenhænge vi indgår i.  Læring opstår 

særligt, når patienten kan relatere og identificere sig til det observerede. I en 

diætvejledning er det derfor vigtig, at identificere de personer og miljøer, der 

kan agere som rollemodeller for patienten for at fremme ønsket                  

adfærd (Ibid.). 

 
Miljømæssige determinanter: Fokus er, hvordan miljøet kan påvirke patien-

tens handlinger. Udgangspunktet er reciprok determinisme, og adfærdsæn-

dring i forhold til at forandre kostvanerne sker oftest i samspil med miljøet 

omkring patienten – om dette støtter op om den nye adfærd. I en vejlednings-

situation bør diætisten inddrage patientens sociale miljøer der synes relevan-

te for at støtte op om adfærdsændringen (Ibid.). 

 
Selv-regulering: Ifølge den sociale læringsteori, kan patienten selv regulere 

egen adfærd, hvis adfærden på lang sigt har et forventet positivt udfald. Det 

kan fx ske gennem målsætning, belønning, selvinstruering, observation af 

egen adfærd, social støtte, søge at påvirke egne miljøer i ønsket retning m.fl. 

(Ibid.). 

 
Moralsk distancering: Det sidste element siger, at patienten ved at frakoble 

sine selvregulerende moralske standarder, kan rationalisere uetiske eller 

uretfærdige handlinger. Dette kan således være en relevant faktor at tænke 

med i forståelsen af, hvorfor en patient fx ikke umiddelbart ændrer adfærd, 
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selvom det synes oplagt forkert (Ibid.).  

 
Pædagogiske implikationer: Den sociale læringsteori bidrager til en forståel-

sesramme for, hvordan en patients sundhedsmæssig kompetencer til at forandre 

kostvanerne kan styrkes, gennem påvirkning af indre og ydre faktorer. I en diætvej-

ledning vil diætisten med afsæt i en social-kognitiv grundforståelse opfatte patienten 

ud fra en helhedsorienteret tankegang. Det er her vigtigt, at den kliniske diætist har 

fokus på, at det kan være nødvendigt at medtænke alle faktorer, før en forventet ad-

færdsændring vil opstå. For at påvirke disse faktorer, vil det være hensigtsmæssigt 

at alle de fem førnævnte kernekategorier inddrages i diætvejledningen.  

 
5.3 Systemisk inspireret vejledning 

Beskrivelse: Denne vejledningsmetode arbejder ud fra princippet om, at æn-

dring af adfærd, bør ses i lyset af, hvordan patientens handlinger påvirkes af andre i 

de sociale systemer som vedkommende lever i, og på hvordan patienten kan påvir-

ke forandring i disse sociale systemer (Mosgaard, 2003; Schjødt & Egeland, 2008)). 

Der  fokuseres både på relationerne i de kontekster patienten færdes i via sin hver-

dag, og på de konstruktive løsninger af patientens oplevede problemer og hvad pati-

enten selv ønsker at opnå ved konsultationen. Derfor vil man også inddrage familien 

eller andre centrale personer i patientens liv i vejledningen.  

Indenfor den systemiske vejledningsmetodik findes der flere forskellige retninger 

(Ibid.). Fælles for disse er opfattelsen af, at alle mennesker indgår i forskellige soci-

ale systemer i deres hverdag, og disse udstikker handlerummet, de retningslinjer og 

grænser som den enkelte patient kan handle indenfor. F.eks. vil mange både indgå i 

et familiesystem, et arbejdssystem, et idrætssystem mm., på forskellige tidspunkter 

af dagen. Alle disse forskellige kontekster har medindflydelse på patientens handlin-

ger i forhold til at forandre sine kostvaner, idet de opsætter de rammer som patien-

ten kan handle ud fra.  

Ontologisk er systemisk vejledning en socialkonstruktivistisk vejledningsmetode, 

men modsat den socialkonstruktivistiske vejledningsmetode er kommunikationen 

her mindre individ-centreret.  Fokus er derimod på de kontekster patienten indgår i i 

sin hverdag, og relationerne imellem disse (Rieber, 2005; Schjødt & Egeland, 2008). 

Netop fordi disse er medbestemmende for patientens handlerum, og derved de 
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handlemuligheder patienten har i forhold til at forandre sine kostvaner. 

Mål: formålet er at patienten får styrket sine sundhedsmæssige kompetencer 

til at forandre madvanerne, at patienten lærer at gennemskue tilsigtede og utilsigte-

de konsekvenser af deres handlinger, i deres proces med at forandre madvanerne. 

Så de bliver i stand til at foretage velovervejede valg og handle i deres hverdagsliv, 

her i forhold til forandring af deres madvaner. 

 Metode: Det er en vejledningsmetode, hvor diætistens udgangspunkt er, at 

patienten allerede har en viden om kost, og at patienten selv ligger inde med et bud 

på, hvilke forandringer, der skal til for at opnå sit mål med at forandre sin kost 

(Paulina Nowicka & Flodmark, 2006). Diætvejledningens hovedfokus bliver her, at 

patienten opnår kompetencer til at anvende sin viden i praksis og forandre sine 

kostvaner,  primært efter patientens egne ønsker og forslag til løsninger (Ibid.). 

Pædagogiske implikationer: Udgangspunktet vil altid være det, patienten selv 

ønsker, der skal forandres, og derved ikke nødvendigvis det, den kliniske diætist     

mener, der bør forandres (P. Nowicka & Flodmark, 2008). Dette på baggrund af teo-

rier fra adfærdsforskning om, at hvis en patient får succes med at forandre sine 

kostvaner på et område, så vil patienten blive mere motiveret for, og selv begynder 

at forandre kosten på andre områder (Sbrocco, Nedegaard, Stone, & Lewis, 1999).  

 På makroniveau er diætvejledningen kun en lille del af patientens kontekst. 

Patientens ”sandhed”, handlinger, normer, værdier og følelser er vævet ind i 

hinanden i en social og kulturel konstruktion og ligger til grund for den læring 

der sker i diætvejledningen. De sociale systemer, patienten indgår i, i sin hver-

dag, udtrykker og medbestemmer den kontekstuelle sandhed for patienten, og 

ligger derved til grund for vedkommendes handlinger. 

 På mikroniveau kan diætisten, via sin kommunikation, hjælpe patienten til er-

kendelse af ny viden og nye handlemuligheder i de levede kontekster, og der-

ved facilitere grobund for forandring. Derved vil diætvejledning centreres om-

kring hvordan de relationer patienten indgår i påvirker handlemulighederne.  

 
Derved bør patientens handlerum bringes i spil i diætvejledningen. For at tematisere 

alle de forhold og de mange handlemuligheder, som patienten eventuelt ikke selv 

har blik for tænker realistiske i deres proces med at forandre kostvaner. Hvis patien-

ten oplever at have et for lille handlerum, kan der opstå en følelse af magtesløshed, 
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og det vil sandsynliggøre, at der ikke sker nogen forandring. Hvis patienten oplever 

at have et for stort handlerum, kan det være svært at gennemskue konsekvenserne 

af ens handlinger (Schnack, 1998). Denne følelse af uanede handlemuligheder har-

monerer ikke altid med det faktiske handlerum og resultatet kan være at der ingen 

forandring sker (Ibid.) Det kan således være centralt at inddrage faktuel viden, erfa-

ring med at forandre sig indenfor handlerummet, kendskab til de ressourcer, der kan 

få handlingen til at lykkes, troen på, at patienten kan forandre og fastholde ændrin-

gen i sine kostvaner, engagement, refleksion og praksis ind i samtalen 

(Ernæringsenheden, 2006). 

Metoden er blevet anvendt med god succes til behandling af familier der har børn 

og unge med overvægt i Malmø (Paulina Nowicka & Flodmark, 2006) og i Ernæ-

ringsenheden i Holstebro (Ernæringsenheden, 2006). 

 
5.4 Løsningsfokuseret vejledning 

Beskrivelse: Denne metode udspringer af den systemiske metodes tankegang 

og teorisæt, men er mere forenklet således, at der arbejdes ud fra nogle grundprin-

cipper om, at det ikke er patientens problemer der udgør de egentlige problemer, 

men at det snarere er den måde patienten forsøger at løse dem på, der giver pro-

blemerne (Jong & Berg, 2006). Når den kliniske diætist nedtoner problemerne i vej-

ledningen og i stedet fokuserer på patientens ønsker og drømme om forandring af 

kostvaner, er tanken bag at vejledningen bliver mere ressourcebaseret, løsningsfo-

kuseret og derved fremskridtsorienteret. 

Mål: Intentionen med den løsningsfokuserede vejledningsmetode er, at pati-

enten kommer til at reflektere over sine kostvaner på en konstruktiv og fremadrettet 

måde, og kostændringer muliggøres ved, at der bygges videre på det, der i forvejen 

virker i patientens liv (Christiansen, Christensen, & Viggers, 2008; P. Nowicka & 

Flodmark, 2008). 

Metode: Den første aktivitet i den løsningsfokuserede metode omhandler en 

klart beskrevet aftale om, hvad vejledningen skal handle om. Den anden aktivitet er 

udvikling af løsninger, der bygger på de undtagelser i patientens liv, hvor problemer-

ne kunne være til stede og have spillet ind på kostvanerne, men ikke gjorde det 

(kilde). Den løsningsfokuserede samtale trin for trin: 
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Problembeskrivelse 

Udarbejdelse af klart beskrevne mål 

Afdækning af undtagelser 

Feedback 

Evaluering af patientens fremskridt 

 
Pædagogiske implikationer: Disse ligner meget de pædagogiske implikatio-

ner, der er ved den systemiske vejledning – se afsnit 5.3, men her fokuseres mindre 

på relationerne i de kontekster patienten færdes i igennem sin hverdag, men mere 

på de konstruktive løsninger af patientens oplevede problemer og hvad patienten 

selv ønsker at opnå ved konsultationen (Ibid.). 

Metoden indgår som behandlingsmetode af familier med børn og unge der har over-

vægt både i Malmø og i Holstebro (Ernæringsenheden, 2006; Paulina Nowicka & 

Flodmark, 2006), ligesom den anvendes i Vordingborg Kommune til sundhedsfrem-

mende indsatser (Sundhedssekretariatet, 2009). 

 
5.5 Motivationssamtalen 

Beskrivelse: Motivationssamtalen bygger på humanistisk-eksistentialistisk psy-

kologi og er udviklet på baggrund af praksiserfaring. Den motiverende samtale er en 

klientcentreret metode, og defineres af Miller & Rollnick (2013) som ”en samarbej-

dende, målorienteret kommunikationsmetode med et særligt fokus på forandringens 

sprog. Metoden er designet til at styrke en persons motivation for og bevægelse 

mod et specifikt mål, ved at fremme og udforske personens egne argumenter for 

forandring inden for en atmosfære af accept og omsorg” (Miller & Rollnick, 2013). 

Miller & Rollnick fremhæver endvidere, at der med motivationssamtalen ikke er tale 

om en teknik, man hurtigt kan lære. Derimod er motivationssamtalen en særlig må-

de at være sammen med og kommunikere med andre (her patienten) på, som er 

kendetegnende for hele ens tilgang til patienten (ibid.).  

At motivationssamtalen er klientcentreret betyder, at samtalen har sit fokus på den 

enkelte patients perspektiv, dvs. hvad der for patienten synes vigtigt, nødvendigt, 

meningsfuldt etc.. Samtalen er endvidere bevidst styrende, idet der aktivt arbejdes 

hen imod at udvikle og fastholde en kurs i samtalen hen imod forandring, hvilket 
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bl.a. kan indebære afklaring af eventuel ambivalens mellem handling og ønske 

(Miller & Rollnick, 2013).  

Den kliniske diætists opgave er at finde ud af, hvad den enkelte patient er/kan være 

motiveret for. Her er det vigtig at være opmærksom på, at ambivalens er et normalt 

aspekt af menneskets natur og betyder, at der ikke altid er sammenhæng mellem 

det man siger man gerne vil (ønske om mål) og det man så rent faktisk gør 

(handling) (Ibid.). I motivationssamtalen er fokus bl.a. på at fremme indre motivation 

ved at afklare ambivalens, hvis der er ambivalens til stede hos patienten. Det ses 

som en opgave i sig selv at udforske og forbedre motivationen for forandring.      

Motivation ses som en interpersonel proces, der er et produkt af mellemmenneskeli-

ge interaktioner, dvs. motivation kan påvirkes, styrkes – og svækkes – i relationen 

mellem klinisk diætist og patient. Samtidig arbejdes der ud fra, at det er centralt at 

styrke den enkeltes indre motivation, idet der er større sandsynlighed for, at vi ka-

ster os ud i og fastholder en forandring, når der er tale om noget, der har stor indre 

værdi (Ibid.; Deci & Ryan, 2012).  

Mål: Motivationssamtalen har som mål, at fange forandringsudsagn hos pati-

enten for at opbygge motivation for forandring. Dette ved at afklare ambivalens og 

styrke forandringsudsagn, samt udvikle en plan for, hvordan forandringen opnås 

(Miller & Rollnick, 2013). 

Metode: Motivationssamtalen består af fire overlappende processer, som den 

kliniske diætist veksler imellem undervejs i samtalen. 

Opbyg relationen: Fokus er på, særligt i starten af samtalen, at opbygge en relation 

til patienten, der bygger på respekt og samarbejde. Motivationssamtalen er en em-

patisk rådgivningsstil, hvor empati udtrykkes gennem accept og ved at diætisten lyt-

ter reflekterende, for at forstå patientens perspektiv uden at være dømmende. 

Fokuser på en forandring: I denne proces sikres fokus for samtalen og det afklares 

hvad patienten har som mål hermed.  

Frembring personens forandringsudsagn: Formålet med denne proces er at fremme 

patientens egne argumenter for forandring. Den kliniske diætist skal tydeliggøre di-

skrepansen mellem de nuværende kostvaner som patienten har, og de kostvaner 

som patienten har som mål at forandre. For patientens læring er det her vigtigt, at 

det er patienten selv, der præsenterer årsagerne til og målet med forandringen. Det 
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afklares hvorvidt og hvorfor noget skal forandres, og den kliniske diætist arbejder 

selektivt styrende i retning af personens argumenter for forandring.  

Planlæg forandringen: I denne proces planlægges skridtene for forandringen. Det 

handler om hvordan og hvornår forandringen rent faktisk og praktisk kan ske (Miller 

& Rollnick, 2013). 

Pædagogiske implikationer: I Den motiverende samtale er udgangspunktet 

patientens situation, ønsker, behov og ressourcer, og det er patienten selv, der defi-

nerer det han/hun ønsker at forandre. Samtalen er bevidst styrende, og det er derfor 

vigtigt, at den kliniske diætist reflekterer over og er sig bevidst om, i hvilken retning 

patienten styres i.  

Den motiverende samtale er en metode, der har været anvendt indenfor sundheds-

væsnet i mange år. Det er en samtalestil, der er blevet anvendt til at styrke patien-

tens motivation for forandring indenfor flere felter, herunder misbrug (rygning, alko-

hol, stoffer, hash), livsstilsrelateret adfærd (kost og motion) og engagement i be-

handling (Lundahl, et al., 2013; Rubak et al., 2005). 

 

5.6 Narrativ vejledning 

Beskrivelse: Narrativ metode bygger på en gammel græsk teori. Den er kom-

met frem igen i løbet af de sidste 30 år og udspringer i dag fra den socialkonstrukti-

vistiske tankegang (Michael White, 2006). Narrativ vejledning bygger på, at virke-

ligheden og patientens oplevede problemer består af en masse små brudstykker, de 

selv konstruerer gennem deres fortællinger. Ved at fokusere på disse brudstykker 

og alternative historier i diætvejledningen, kan der skabes mening for den enkelte 

patient til at opdage nye alternative måder at takle problemer på (Bruner, 2006). 

Narrativer defineres som en fortælling om vore livserfaringer, en levet proces, og er 

en måde mennesket strukturerer sit liv og selvforståelse på (Bruner, 1987). Derved 

ligger patientens narrativer til grund for deres praktiske handlinger i hverdagen. Alle 

patientens narrativer omkring sin kost er opbygget over en tidshorisont, fortiden, nu-

tiden og ønsker for fremtiden. Fortællinger perspektiveres altid omkring et oplevet 

problem, men det er ikke altid kun problemet, der er interessant. Det interessante er 

ofte, hvad der bor af potentielt andre mulige fortællinger, som endnu kun er antydet, 

eller siges i bisætninger. Hvad kunne de pege hen imod og hvad kunne det give af 
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andre retninger i tolkningen af erfaringer og hvilke løsningsmuligheder findes der i 

disse fortællinger (Michael White, 2006). Da det at fortælle historier, for at strukturer 

sit liv, er grundlæggende for alle mennesker, er det muligt at bruge historiefortællin-

gen i behandlingen: hvor er patienten nu, hvor vil de hen, og hvordan vil de komme 

derhen (Michale White, 2006). I dette lys bliver patientens meningsforståelse driv-

kraften bag enhver kostændring (Ibid.).  

Betydningen af enkeltdelene i patientens narrativer skal ses som en funktion af   

narrativernes helhed, og da ingen narrativer kan fortolkes entydige, bliver tolkningen 

af patientens narrativer den største usikkerhed i konsultationen (Bruner, 2006). Det-

te betyder, at fortolkningen ikke er endelig og afsluttet, ligesom der ikke findes no-

gen empiriske metoder der, kan verificere en bestemt fortolkning af narrativer (Ibid.). 

Dette betyder at alle fortolkninger er situationsbestemt og subjektive og kan kun for-

stås i dette lys. 

Mål: Hensigten er, at patienten skal få magt over problemet og ikke omvendt 

(Michael White, 2006). Derfor skal den kliniske diætist fokusere på, hvad der nærer 

problemet, og hvad der udsulter problemet. Ved at arbejde med patientens egne for-

tællinger og hvordan patienten selv italesætter oplevede problemer ved at forandre 

sin kost, kan man spore betydninger, motivation, barrierer, hvad der er sundt og 

usundt for patienten mm. og derved skabe en nyfortælling hos patienten, som dan-

ner grundlag for forandringer af kosten.  

Metode: Diætistens opgave ved denne metode: 

 At spejle patientens fortællinger 

 At vise forståelse for patientens fortælling og patientens forståelse af kontek-

sten 

 At gå på opdagelse i patientens historie – være nysgerrig 

 At se sig selv som en der afdækker mysterier ved at spørge ind til patientens 

fortælling 

 At indtage en ”ikke-vidende” position 

Diætistens metode ved denne tilgang: 

 Forsøge at fordre patienten til at fortælle sin historie om kosten 

 Stille så få spørgsmål som muligt 

 At udsulte den dominerende historie ved at give næring til alternative succes 
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historier 

 Spørge til succesoplevelser, i de tilfælde hvor det lykkes at forandre kosten 

(Michael White, 2006). 

Pædagogiske implikationer: ved denne metode afstår man fra fejlsøgning, 

men leder i stedet efter det gode, patienten gør, og prøver at få vedkommende til at 

gøre noget mere af det, ved at sætte fokus på de alternative succeshistorier. Denne    

metode kan anvendes efterfølgende og ved de opfølgende konsultationer, hvor må-

let er at skabe forandring. 

 

5.7 Coaching 

Beskrivelse: Coaching søger mod at hjælpe patienten til afklaring af, hvad 

han/hun vil eller kan forandre i sin kost, eller hvordan et bestemt mål kan opnås. Ud-

gangspunktet er her, at patienten altid har en teoretisk viden, om hvad i kosten der 

bør forandres, hvor så diætvejledning skal hjælpe patienten til at få denne teoretiske 

viden omsat til praktisk handling i sin hverdag (Ager 2011). Coaching hjælper med 

at finde frem til, hvad der forhindrer patienten i at forandre sine kostvaner samt hjæl-

pe til at forandringen sker. Sagt på en anden måde kan den coachende samtaleform 

stimulere til at give patienten større indsigt i sin egen situation, selv sætte sine mål 

og en handleplan hertil (Ibid.). ”Coaching hjælper mennesker med at frigøre deres 

fulde potentiale og med at turde vise det til verden – for at føre det ud i li-

vet!” (Manning, 2005). Det er en metode, der hjælper patienten til at reflektere, frem-

for at undervise dem, ved at opgaven fra diætistens side primært er at lytte og stille 

spørgsmål (Hartje & Jahansen, 2006). Der er fokus på det positive i stedet for det 

negative, altså ikke problemerne men løsningsmuligheder, hvilket har en stressfore-

byggende og reducerende effekt (Ager, 2011).  

Mål: Coaching har som mål at udvikle læreprocessor med patienten eller coa-

che dem i deres proces med at forandre kostvanerne (Hartje & Jahansen, 2006). 

Den coachende samtaleform gør patienten oplevede problem til centrum i diætvej-

ledningen og stiler mod at han/hun selv finder potentiale frem til de løsninger, som 

virkelig kan efterleves (Ager, 2011).  

Metode: Den kliniske diætist bør, ifølge Manning, være sig selv meget bevidst, 

når der coaches, for at patienten får det rette og relevante ud af samtalen (Manning 
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2005). Teknikken lægger stor vægt på en anerkendende tilgang, at lytte og spørge 

ind til patienten. Dette med hensigt om at patienten bliver den aktive ift. løsning på 

dennes egne problematikker (Ager, 2011). Rikke Ager anvender 80/ 20-modellen, 

hvor der 80 % af tiden lyttes og spørges, og de sidste 20 % består af vejledning/ 

rådgivning/ undervisning fra den fagprofessionelle (Ibid.).  

Pædagogiske implikationer: Den videnskabelige dokumentation for denne me-

tode bliver bedre og bedre i og med at den bliver mere udbredt inden for sundheds-

sektoren (Ager, 2011; Whitmore, 1996). Den er anvendt med stor succes i sports-

verdenen og i erhvervslivet, særligt indenfor ledelse og medarbejderudvikling (Ager, 

2011). I forhold til diætvejledning, synes det her vigtigt, at nogle patienter i starten af 

et diætvejledningsforløb kan have brug for en mere konkret vejledning og ernæ-

ringsfaglig undervisning og viden i forhold til specifikke diæter, hvilket strider imod 

coaching principperne, hvor patienten selv skal komme med svar og løsning. Men 

den synes ifølge forfatterne anvendelig, senere i et vejledningsforløb, hvor det er 

patientens forandringsproces der er i fokus. 

 

5.8 Filosofisk vejledning 

Beskrivelse: Den filosofiske vejledning er en måde at kommunikere på, for 

herved at kunne hjælpe patienten til en bedre selvforståelse samt eksistentiel afkla-

ring (F. T. Hansen, 2002). Det menes ud fra denne forståelse, at personlige og eksi-

stentielle problemer på den ene eller anden måde har rod i den filosofiske natur 

(Ibid.).  

Mål: Målet med filosofisk vejledning er at hjælpe patienten til at se og knytte 

de spørgsmål, spekulationer og overvejelser, som denne måtte have, til patientens 

hverdag og tænkemåde. Det handler ikke om at diskuterer spørgsmål eller løse pro-

blemerne for patienten, men at få denne til at reflekterer over eget liv i forhold til sin 

madvaner. Der er her fokus på patientens læringsproces, fremfor på faktuel viden. 

Dette betyder ikke, at faktuel viden og ernæringsfaglige problematikker ikke kan ind-

gå i diætvejledningen. Men fokus i vejledningen bør, ifølge denne tankegang, være 

på patientens forandringsproces og oplevede problematikker. 

Metode: Redskaberne i den filosofiske vejledning er erfarings - og refleksions-

spørgsmål. Som vejleder handler det derfor om at finde de rette spørgsmål og ved-
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holdende stille spørgsmål til de grundantagelser patienten tænker ud fra. Der er her 

tale om ”knowing-about” (ikke-propositional viden) og ikke som andre metoder 

”knowing-that” (propositional viden) (F. T. Hansen, 2008).  

Der er 10 trin i filosofisk vejledning: 

1. Mødet med patienten (det psykoterapeutiske aspekt) 

2. Patientens beskrivelse af problem/ emne (det fænomenologiske aspekt) 

3. Begrebsafklaring (det begrebsanalytiske aspekt) 

4. Værdiafklaring (det hermeneutiske aspekt) 

5. Den kritisk-ironiske tilgang (det Sokratiske aspekt) 

6.Udvidelse af patientens horisont med alternative synspunkter (det selv-

transcendente aspekt) 

7. Filosoferen med patienten (” det undersøgende fællesskab) 

8. Den kreative fase  

9. Implementeringsfasen 

10. Undervisning 

Disse 10 trin forløber sjældent fra 1-10, så enkelt er det ikke. Ofte ses en spiralpro-

ces, hvor flere trin gennemgås igen og mere uddybende. Det kan ligeledes være, at 

forløbet stopper ved trin 4 eller 5, afhængig af, hvad der giver mening for patienten 

(Ibid.). 

Pædagogiske implikationer: Den filosofiske vejledning er stadig et meget om-

diskuteret og nyt forskningsfelt, så der forefindes mange bud på, hvad filosofisk vej-

ledning egentlig er. Da metoden ikke har en bestemt videnskabsopfattelse eller epi-

stemilogi, er der heller ikke konkret evidens for anvendelse af metoden. Den filosofi-

ske åbne vejledningssamtale er uforudsigelig, og derfor svær at fange i én metode. 

Metoden er mest anvendt i forbindelse med uddannelsesvejledning (Ibid.).  

 

6.0 Afrunding 

Der findes begrænset litteratur ift. velbeskrevne og evidente pædagogiske metoder, 

selvom den vejledningsmetodik der er anvendt, ifølge forfatternes synspunkt, kan 

have afgørende betydning for patientens compliance. Vejledningspædagogikken 

handler her ikke kun om, hvad patienten bør forandre ernæringsmæssigt, men også 

hvordan vi som kliniske diætister får patienten til at handle herefter, foretage kost-
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 ændringer, fastholde disse og derved reducere morbiditeten og mortaliteten. At di-

ætvejledningen bevarer sit etiske element, er også essentielt at tage højde for. Og 

da patienter er forskellige, bør de forskellige vejledningsmetodikker, ses som en  

 

buffet af redskaber, som kliniske diætister kan anvende i diætvejledningen. Ved at 

overveje sin didaktik i enhver konsultation med reference til NCPM, kan den kliniske 

diætist, set fra forfatternes synspunkt, gøre diætvejledningen patientcentreret og 

hertil stimulerer til professionel og empatisk vejledning, og ikke blot en normativ af 

slagsen.  
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