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Det faglige selskab kan kontaktes på post@
diaetist.dk eller telefonisk på 7020 2615. 
Du kan ringe mandag-torsdag fra 8.30-15.00 og 
fredag 8.30-13.30 - hvis vi ikke er ved telefonen, 
bedes du indtale en besked, så ringer vi tilbage 
snarest muligt. Du kan også sende en mail.

Hvis din henvendelse haster eller vedrører 
fagforeningsrelaterede spørgsmål, kan du også 
kontakte Kost og Ernæringsforbundets sekretari-
at på tlf. 3163 6600.

Så håber jeg, at min forstand er bevaret, at 
jeg har et tæt netværk af familie og ven-
ner, er smertefri, fysisk aktiv og buttet ...

Det er godt at drømme og håbe inden for hvert 
livsstadie. I perioder kan man tage livet for 
givet, men når man oplever sygdom og følger 
deraf, påskønner man pludselig fx selvhjulpen-
hed og appetit i langt højere grad. Måske især 

også som diætist, der dagligt ser, hvor hurtigt man kan svækkes og 
miste funktioner. Det er dejligt at arbejde med nogle af de værktøjer, 
ernæringsbehandling og fysisk træning, som betyder meget for både 
et godt sygdomsforløb og for en alderdom med mest mulig livskvalitet 
og værdighed. Ældre Sagen mener da også, at mad og ernæring skal 
fylde langt mere i arbejdet med ældres sundhed og helse.

Ældreplejen har fået større politisk bevågenhed de seneste år med de 
mange sager, der kommer frem, hvor ældre IKKE har fået en værdig 
pleje. Nu har området igen skiftet minister, og vi håber at kunne kom-
me i dialog med social- og ældreminister Astrid Krag og sammen med 
hende sætte fokus på, hvad vores faggruppe kan bidrage med på 
ældreområdet. Når op mod 60 procent af hjemmeboende ældre og 
plejehjemsbeboere er i risiko for at blive underernærede, og underer-
næring koster samfundet mange penge ift. indlæggelsestid, genind-
læggelser og sundhedsydelser til fx rehabilitering, skal der fokus på at 
bruge de rette kompetencer indenfor mad, ernæring og måltider.  

Appetitlige og ernæringsrige måltider er et vigtigt værn mod uhen-
sigtsmæssigt vægttab og underernæring blandt ældre. Den rette er-
næring er også afgørende i forhold til at forebygge sygdomme, samt 
når ældre skal genoptræne. Den rette mad alene gør det dog ikke, for 
der skal også opmærksomhed på opsporingen af underernæring og 
efterfølgende korrekt vejledning og ernæringsbehandling. Underer-
næring slider særligt hårdt på ældres helbred og livskvalitet med risiko 
for tiltagende afhængighed af andre, isolation, øget mortalitet og 
morbiditet. 
Der sker heldigvis en udvikling på området, og som vi kan læse i 
dette nummer af Diætisten, arbejdes der med projekter og modeller 
til bedre ernæring til ældre – men det er stadig ikke nok og godt nok 
”derude”. Det har betydning for effekten af ernæringsbehandlingen, 
hvem der udfører denne opgave. Det kalder på en høj faglighed og 
prioritering af tæt tværfagligt samarbejde, hvor også ansættelsen af 
diætister vil kunne skabe yderligere synenergi med de øvrige faggrup-
per, som er tæt på de ældre - sygeplejersker, social og sundhedsassi-
stenter/hjælpere, socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og 
tandplejere, hvor hver gruppe har deres kompetencefelt.
FaKD opfordrer til en samlet, systematisk og blivende indsats med ind-
dragelse af os som faggruppe for at bekæmpe underernæring blandt 
svækkede ældre i hele landet. 
Glæd dig til i dette nummer at læse om de nye og imponerende initia-
tiver og projekter, som blandt andet FaKDs medlemmer bidrager til. 

Alder er noget alle har, men ingen mennesker er kun deres alder. Det 
ved vi som diætister, og derfor skal vi på banen – og bidrage til at alle, 
uanset alder, kan leve et værdigt liv.
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