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”Hvorfor nu det med de studerende”,

kunne man spørge og svaret er, at stude-

rende altid er vigtige for en hvilken som

helst faggruppe, da de bliver til de nye

kollegaer, man møder ude på arbejds-

pladserne. Men for os diætister er det

særlig vigtigt, fordi vi er med til at uddan-

ne de studerende via deres praktikforløb.

Og derfor har der altid været en stor inter-

esse, både for de studerende og selve uddannelsen, blandt diætister.

Vi har derfor indbudt de studerende på alle tre uddannelsessteder til

at levere materiale til bladet her. Oplægget har været at give mulighed

for at beskrive, hvordan studerende oplever uddannelsen til diætist og

deres ønsker til fremtiden – herunder, hvad der sker lige nu inden for

faget og i praktikdelen. Gerne faglige artikler, der kan vise, at diætister

arbejder evidensbaseret på baggrund af videnskabeligt arbejde, men

ligeså gerne om praktiske erfaringer, tanker om studiet og vores auto-

risation, hvordan samfundet ser på diætister og vores arbejde – ja, alt

hvad der kunne give os et indblik i, hvordan uddannelsen foregår, og

hvordan det er at være studerende.

Resultatet er en række artikler, der nok mest giver udtryk for det fagli-

ge arbejde, de studerende involveres i – og spændende er det! Det

understreger, at fagligheden fylder meget for vores faggruppe, men

skribenterne giver også udtryk for et stærkt ønske om, at vi som fag-

gruppe også får mulighed for at bruge al den viden, når vi kommer ud

på arbejdsmarkedet. Vi må desværre konstatere, at det ikke altid er til-

fældet, ligesom vi også må konstatere, at det ikke nødvendigvis er os

med den ernæringsfaglige uddannelse, der får lov til at sætte dagsor-

denen. 

Det skyldes selvfølgelig mange forskellige forhold, der ikke alle er

påvirkelige, men en grundig, faglig velfunderet uddannelse må være

udgangspunktet for at kunne gøre sig gældende. Derfor følger vi også

interesseret med i arbejdet med at revidere den nuværende uddan-

nelsesbekendtgørelse og arbejdet med at nå frem til en fælles studie-

ordning for alle uddannelsessteder, der udbyder vores professions-

bacheloruddannelse. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at revi-

dere uddannelsen og kun udbyde tre specialelinjer, hvor klinisk diæte-

tik vil være den ene. Vi håber derfor, at man nu vil benytte mulighe-

den til at tydeliggøre forskellene inden for de forskellige specialelinjer

og dermed medvirke til, at de studerende står bedre rustet, når de

efter endt uddannelse søger arbejde. Det skylder vi dem. Og det vil

være en stor hjælp for arbejdsgiverne at få beskrevet forskellene i

timetal indenfor de forskellige områder, der undervises i, og hvad

fokus er for de enkelte specialelinjer. Som diætisternes fagforening vil

FaKD fortsat følge med i uddannelsen på sidelinjen, så vi kan hjælpe

vores studerende bedst muligt.

Kan vi ende med en tydeliggørelse af, at vi uddanner studerende, der

arbejder med madproduktion (cateringledelse), sundhedsfremme og

forebyggelse over for raske (human ernæring) eller forebyggelse og

behandling af syge (klinisk diætetik), så vil det blive nemmere for alle

at forstå, hvad vores kompetencer er hver især. 

Vi siger tak til de studerende på Ankerhus/University College Sjælland,

Via University College Århus og Suhrs/ professionshøjskolen Metropol

og deres respektive uddannelsesledere for at gribe bolden og være

med til at forme vores blad denne gang.

Velkommen.

Og god læsning til alle!

Velkommen til de studerendes blad!
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Nutricia A/S
Rørmosevej 2A, 3450 Allerød
Telefon 70 21 07 07
www.nutricia.dk

Se forskellen inden for 3-14 dage

Når du har mistanke om komælksallergi, Når du har mistanke om komælksallergi, Når du har mistanke om komælksallergi, Når du har mistanke om komælksallergi, 
stol på Neocate som en hurtig og sikker
hjælp til at stille diagnosen.

Produceret med 100 % ikke allergifremkaldende
. Neocate hjælper med at eliminereaminosyrer

konfuse resultater
på kun 3-14 dage.

For hurtig symptomlindring og tidlig diagnose, 

Når du har mistanke om komælksallergi, 
stol på Neocate som en hurtig og sikker
hjælp til at stille diagnosen.

Produceret med 100 % ikke allergifremkaldende
. Neocate hjælper med at eliminere

, der kan komplicere diagnosen,konfuse resultater
på kun 3-14 dage.

For hurtig symptomlindring og tidlig diagnose, 

Når du har mistanke om komælksallergi, 
stol på Neocate som en hurtig og sikker

remkalde
at elimine
ere diagn

dli diFor hurtig symptomlindring og tidlig diagnose, 
start med Neocate. 

A/SNutricia 
Rørmosevej 2A, 3450 
elefon 70 21TTe

.nutricia.dkwww

For hurtig symptomlindring og tidlig diagnose, 
start med Neocate. 
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Diætbehandling af kvinder med PCOS

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) karakteriseres bl.a. af

abdominal fedme, insulinresistens og infertilitet, og mange

har det metaboliske syndrom eller, er i risiko for at udvikle

det. Det metaboliske syndrom er ikke en sygdom, kliniske

diætister undervises i endnu, og ofte betragtes patienterne i

klinikken som overvægtige eller type 2 diabetikere (T2D).

Det vides endnu ikke, hvilken diæt, der er den mest hen-

sigtsmæssige i behandlingen af syndromet.

Omkring 20-25 pct. af kvinder verden

over har polycystiske ovarier (PCO), og

lidt mindre end halvdelen af disse har

PCOS. Det er højst sandsynligt den

mest almindelige endokrine forstyrrelse

hos kvinder, samtidig med, at syndro-

met stadig ikke er entydigt defineret

(1). I 2003 opstilledes tre diagnostiske

kriterier, hvoraf to skal være opfyldt for

at få diagnosen PCOS (1,4). Tabel 1.

Symptomer på syndromet kommer meget forskelligt til udtryk, og

der er således tale om en heterogen patientgruppe. Oligo- eller

anovulation pga. ovarie dysfunktion opleves hyppigt. Dette forårsa-

ger fertilitetsproblemer hos mange. Desuden ses tendens til vægt-

øgning, herunder abdominal fedme, fulgt op af problemer med at

tabe sig. Der er hos mange desuden tendens til maskulin behå-

ring (hirsutisme), acne, hårtab/pletvis skaldethed (alopeci) og

mørke hudpletter (nigricans acanthosis). Disse symptomer er alle

tegn på hyperandrogenisme, altså forhøjet niveau af mandlige

kønshormoner i blodet. Ved blodprøver ses desuden næsten altid

insulinresistens. Symptomer af mere subjektiv art er træthed,

hovedpine, hedeture, sukker-narkomani, manglende evne til at

mærke mæthed og søvnproblemer (2,3,4).

Kvinder med dette syndrom er i risiko for at udvikle livsstilssyg-

domme, hvilket bl.a. ses ved, at ca. 43 pct. af kvinder med PCOS

opfylder kriterierne for det metaboliske syndrom. Dette er to gan-

ge flere  end raske alderssvarende (1).

Ætiologi

Patogenesen er multifaktoriel, idet der både er tale om genetisk

prædisposition og miljømæssige faktorer. Miljømæssige faktorer

omhandler især dårlig ernæring for disse patienter, ofte for meget

fedt, hvidt brød og sukker, og manglende fysisk aktivitet (2).

Genetisk prædisposition handler især om større tendens til over-

vægt, hyperandrogenisme og insulinresistens. Undersøgelser

viser, at kvinder med PCOS er prædisponeret for overvægt, hvilket

understøttes af, at normalvægtige kvinder med PCOS begrænser

deres energiindtag ift. raske normalvægtige for at undgå vægtøg-

ning (2,3).

Flere undersøgelser peger i retning af, at 2/3 af kvinder med

PCOS er overvægtige, og overvejende i form af abdominal fedme.

Hos normalvægtige med PCOS ses ligeledes tendens til visceral

fedtaflejring, der kan udvikle sig til forstyrrelser i glukose- og fedt-

metabolismen (2,3).

Af Louise Rostgaard Schmidt, bachelor i socialvidenskab, klinisk diætetik studerende, 7. Semester, SUHRS Seminarium
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Tabel 1 . Kliniske kriterier for PCOS

A. Oligo- eller anovulation

B. Kliniske og/eller biokemiske tegn på hyperandrogenisme

C. Minimum 1 polycystisk ovarie (minimum 12 follikler på 2-9 mm i diameter og/eller ovarie volumen >10 ml)



Insulinresistens

Omkring 80 pct. af kvinder med PCOS er insulinresistente med

kompenserende hyperinsulinæmi (3).  Årsagen til insulinresistens

er ikke fuldt ud klarlagt, ej heller, om insulinresistens eller PCOS

kommer først. Dog peger forskningen i retning af to årsager, der

forårsager mindre insulinfølsomhed i muskel- og fedtvæv. Insulin

overfører gennem insulinsignalkaskaden det ekstracellulære insu-

linsignal til et intracellulært signal. Første problem er, at der hos

kvinder med PCOS forekommer en højere grad af hæmning af

insulinreceptorerne (insulinresistens) (2). 

Inde i cellen findes glukosetransportør 4, GLUT-4, der fungerer i

insulinfølsomt væv. Denne er det sidste led i insulinsignalvejen,

der fører til øget insulinstimuleret glukoseoptagelse i celleoverfla-

den (6). Andet problem er, at der er færre GLUT-4, glukose trans-

portører til stede i muskel- og fedtvæv, hvilket nedsætter glukose-

optaget (den blå pil i figur. 1) og forårsager øget insulinniveau i

blodet (4). Figur. 1. 

Hyperandrogenisme

Insulinresistensen rammer især muskel- og fedtvæv, hvorimod

bl.a. ovarier og lever er selektivt insulinsensitive. Figur 2. Hos

kvinder med PCOS er ovarierne mere effektive til at konvertere

androgene forløbere til testosteron. Dette forårsages af et ændret

forhold mellem to hormoner; det luteiniserende hormon (LH) og

det follikelstimulerende hormon (FSH). Man taler om, at deres

LH/FSH ratio er forhøjet. Dette medfører forhøjet androgen biosyn-

tese i ovarierne (2). I leveren sker der desuden mindre syntese af

sex hormone binding globulin (SHBG), der transporterer testoste-

ron rundt i blodet, og med mindre af proteinet og med større pro-

duktion af testosteron fra ovarierne, er resultatet højere niveau af

frie androgener (3).

PCOS og diætetisk behandling

Med udgangspunkt i insulinresistens viser megen forskning, at

selv et beskedent vægttab kan give forbedringer af metaboliske

abnormaliteter. Hvordan dette vægttab bedst opnås og bevares, er

der dog ikke enighed om (8).

Makronæringsstofsammensætningen er omdiskuteret, og to for-

skellige diætsammensætninger vil diskuteres her.

Tema - Grunduddannelse Diætisten nr. 101 - 20096

Figur 2. Virkning af insulinresistens (7)

Figur 1. Insulinreceptorkaskaden (5)



Behandling via diæt til type 2 diabetikere 

Behandlingen kan ligge op af diætbehandling til type 2 diabetike-

re (T2D). Denne diæt er standard i mange lande (1), dog ikke i

Danmark, hvor rammeplanen for behandling af PCOS-patienter

endnu ikke er offentligtgjort. Formålet er at opnå og opretholde et

nær normalt blodglukoseniveau, at opnå og opretholde en norma-

lisering af lipidniveau og blodtryk og at opnå og opretholde en

acceptabel vægt, hvilket hos overvægtige ofte vil dreje sig om en

vægtreduktion på omkring 10-15 pct.

Makronæringsstofsammensætningen er 55 E% kulhydrat, 30 E%

fedt og 15 E% protein (9).

Anden makronæringsstofsammensætning?

Forskellen mellem T2D og PCOS handler bl.a. om det høje niveau

af androgener i blodet, og hvordan dette manifesterer sig fysisk

hos patienterne som gener (3). Tanken er at erstatte en del af

kostens kulhydratindhold med et andet makronæringsstof, og der-

med give en mindre postprandiel blodglucosestigning. Dette er

forårsaget af, at kosten har et lavere glykæmisk load (2).

Kulhydratomsætningen, og hermed produktionen og udskillelsen

af insulin, bliver herved lavere, og ovarierne bliver ikke stimuleret

til at producere så mange androgener.

Hvis fedtindtaget sættes markant op på bekostning af kulhydrat,

vil det have negative effekter på blodlipiderne low density lipopro-

tein (LDL) og triglycerid, fedtmassen og taljeomkredsen. Ved høje-

re proteinindtag på bekostning af kulhydrat kan det modsat have

fordele ift. vægttab og insulinresistens (2).

Proteinrig diæt

En proteinrig diæt kan have forskellig energifordeling, afhængig af

hvilken undersøgelse der er tale om. Et nyere dansk forsøg

opnåede følgende fordeling: 26 E% protein, 33 E% fedt og 41 E%

kulhydrat (3). 

En proteinrig diæt, sammenlignet med en kulhydratrig diæt, kan

have fordele som vist i Tabel 2.:

Halkier og Søe Christoffersen diskuterer i deres studie disse

nyeste forskningsresultater dybtgående, og litteraturen på området 

viser på flere områder forskelligartede resultater. Forskningen

besværliggøres bl.a. af, at endokrine eller metaboliske ændringer

ikke kun kan tilskrives diæten, hvis der også har fundet vægttab

sted i studierne, idet vægttab i sig selv påvirker insulinresistensen,

mindsker hyperinsulinæmien, nedsætter mængden af frit testoste-

ron og forhøjer SHBG niveauet (2,3), hvilket desuden giver mere

regelmæssig ovulation.

Et vigtigt spørgsmål er, om kvinder med PCOS kun kan tåle en lille

mængde kulhydrat ift. T2D, og om en proteinrig diæt i særlig grad

kan påvirke niveauet af androgener. Dette findes der dog ikke

svar på endnu. Det mest klare resultat fra litteraturgennemgangen

viser, at en proteinrig diæt påvirker taljeomfanget, og dette påvir-

ker ligeledes kroppens insulinresistens i en gunstig retning.

Selvom mange forsøg peger i samme retning, kan forskningen

endnu ikke validere en proteinrig diæt, selvom den måske ville

være gavnlig. Som situationen ser ud nu, er energirestriktion sta-

dig vigtigere end makronæringsstofsammensætningen (1). Af den-

ne årsag vurderer forfatteren, at patienterne på nuværende tids-

punkt skal vejledes som type 2 diabetikere. Dog skal vi være

opmærksomme på, hvad forskningen viser i fremtiden, da det er

et område i stor udvikling.

Forfatteren skriver i foråret 2010 sit bachelorprojekt om samme

emne.

louise.rostgaard@gmail.com
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Tabel 2 . Kliniske kriterier for PCOS

Et større vægttab bl.a. pga. en større måltidsinduceret 
termogenese

Større tab af fedtmasse pga. højere grad af fedtoxidation

Større bevarelse af kroppens fedtfri masse pga. 
en positiv nitrogen-balance

Større reduktion i taljeomkreds 
(dvs. reduktion i mængden af abdominalt fedt)



Hvem sikrer, at dine små patienter 
kommer godt fra start?

Er du interesseret i at høre mere eller ønsker du materiale tilsendt, er du meget velkommen 
til at kontakte en af vores diætister:

Region Sjælland

Ditte Møller Nielsen

Mobil: 21 71 00 58

E-mail: dmn@sw.dk

Region Hovedstaden 

Carina Lütken 

Mobil: 21 71 00 74 

E-mail: cal@sw.dk

Region Nord- og Midtjylland 

Pia Overgaard Bjørn 

Mobil: 21 71 00 83 

E-mail: pib@sw.dk

Region Syddanmark 

Heidi Kristiansen 

Mobil: 21 71 00 98 

E-mail: hek@sw.dk

Hos Simonsen & Weel sikrer vores 
kliniske diætister den optimale 
opfølgning, når din patient ud-
skrives med sondeernæring eller 
ernæringsdrikke:

Simonsen & Weels diætist-team  
har mange års erfaring fra både 
institutioner og private over hele 
landet

Vi har stor erfaring med at vejlede 
og afhjælpe de komplikationer, 
der måtte opstå undervejs

Simonsen & Weel sikrer, at både 
børn og voksne kommer godt 
fra start, når de har brug for 
ernæringstilskud eller sonde-
ernæring

www.ernæringsdrikke.dk



Kost & ADHD – er der en sammenhæng?

Der har gennem tiden været fremsat en række teorier om

sammenhænge mellem kost og ADHD-symptomer. Med

baggrund i et bachelorprojekt omhandlende ”Kost &

ADHD”, beskriver artiklen, hvorvidt der er evidens for en

sammenhæng mellem kost og ADHD – herunder, om speci-

fikke diæter og kosttilskud har effekt på kernesymptomerne

uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet hos børn

med ADHD; samt om der er hidtil oversete diætetiske pro-

blemstillinger, der kan danne grundlag for nye arbejdsområ-

der for kliniske diætister.

Ca. 60.000 børn i DK med ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

(ADHD), der betyder vanskeligheder

med hensyn til opmærksomhed, impul-

sivitet og hyperaktivitet, er den mest

udbredte neurologiske lidelse blandt

børn, og ses hos ca. 4-7 pct. af alle

skolebørn (1). Prævalensen svarer til,

at der sidder et barn i hver skoleklasse

med ADHD (2). Førstevalg af behandling er centralstimulerende

medicin, der har en række kendte bivirkninger som mavesmerter,

søvnbesvær og appetitløshed. Bivirkningerne er ofte forbigående,

bortset fra appetitnedsættelse, der i mange tilfælde er vedvaren-

de, med vægttab, vækstproblemer og generel mistrivsel til følge

(1). Som følge heraf anbefales ifølge referenceprogram for udred-

ning og behandling af børn og unge med ADHD, at væksten

monitoreres løbende, hos børn der er i medicinsk behandling (1). 

Udbredt brug af alternativ behandling

Selvom 70-90 pct. af de medicinerede børn med ADHD respon-

derer positivt på behandling med bl.a. centralstimulerende medi-

cin (3), er det velkendt, at der eksisterer en høj grad af bekymring

hos forældrene, dels på grund af bivirkninger her og nu, dels på

grund af manglende data for langtidsbivirkninger af psykofarma-

ka. Dette anses for en af hovedårsagerne til, at alternativ behand-

ling med kost er udbredt blandt forældre til børn med ADHD (4).

Op mod 64 pct. af forældrene opsøger alternative metoder, hvoraf

diæt, vitaminer og mineraler indtager førstepladsen (5-6). I

Danmark er det blandt andet ernæringsterapeuter, der anbefaler

diæter og specifikke kosttilskud med det formål at undgå eller for-

bedre ADHD-symptomer (7).

Modstridende resultater

Den videnskabelige litteratur om en sammenhæng mellem kost og

ADHD er omfattende. Resultaterne er imidlertid modstridende og

fremkommer på baggrund af svage forsøgsdesigns og store meto-

demæssige problemer. 

Det er fundet, at en undergruppe af børn responderer negativt på

indtag af enkelte eller flere kunstige farvestoffer (8). Der er imid-

lertid ikke fundet en sammenhæng mellem børn, der responderer

negativt, og diagnosen ADHD, og dermed heller ikke belæg for at

anbefale alle børn med ADHD at udelukke farvestoffer fra kosten.

Ligeledes er der ikke evidens for, at den såkaldte Feingold diæt -

der udelukker både farvestoffer, aromastoffer og naturlige salicyla-

ter - afhjælper hyperaktivitet hos børn med ADHD (9-10). Det kan

ikke udelukkes, at der findes en mindre gruppe af børn med

ADHD, hvis hyperaktivitet forværres som følge af indtag af speci-

fikke fødevarer. Men det har endnu ikke været muligt at finde

objektive mål og metoder til at identificere, hvilke børn med

Af Lotte Gerdes, journalist og aut. klinisk diætist, Favrskov kommune. Dimitteret fra VIA-University College i Århus februar 2009
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ADHD, der responderer, samt hvilke fødevarer og doser, de reage-

rer negativt på. 

Modsat hvad mange forældre tror, er der heller ikke evidens for, at

der skulle være en kausal sammenhæng mellem hverken sukker

eller sødestoffet aspartam og ADHD (11-17). 

Med hensyn til kosttilskud er der ikke belæg for at anbefale mega-

doser i form af B og C vitaminer (18-19); ligesom det ikke er

sandsynliggjort, at børn med ADHD specifikt har lavt niveau af

jern, zink eller magnesium (20-26); endsige at tilskud kan forbed-

re kernesymptomer ved ADHD. Da man imidlertid ikke kan ude-

lukke, at børn med ADHD kan have lav status af jern og zink som

følge af eventuel appetitløshed og lavt energiindtag, kan det anbe-

fales at få målt dette hos egen læge.

Sidst, men ikke mindst, har de nuværende randomiserede kon-

trollerede undersøgelser (RCT er) over polyumættede fedtsyrer

ikke været overbevisende, i forhold til at forbedre kernesymptomer

ved ADHD. Siden 2000 er der publiceret syv RCT er, der har

undersøgt effekt af fiskeolie på ADHD- eller ADHD-lignende

symptomer. Tre af studierne undersøgte n-3 på børn med diagno-

sen ADHD (27-29). Resultatet var ingen signifikant effekt af n-3

eller kombination af n-3/n-6 på ADHD-symptomer. Fire af studier-

ne undersøgte fiskeolie på børn uden ADHD-diagnose (30-33). To

af disse studier havde delvis positivt resultat. Alternative behand-

lere henviser primært til ét af disse to studier - det såkaldte

Durham-trial (31) - der testede fiskeoliekapsler af mærket Eye-Q

på børn med indlæringsvanskeligheder (DCD). Eye-Q er siden ble-

vet markedsført som virkningsfulde på linie med medicin og uden

bivirkninger, specifikt til børn med ADHD. Dette til trods for, at der

siden er gennemført et lignende studie på børn med ADHD – dog

uden at kunne replikere de positive resultater (29). 

Selvom nogle enkeltstudier har vist potentiel og positiv effekt af

diæt eller kosttilskud på kernesymptomer hos børn med ADHD, er

der altså ikke på det nuværende videnskabelig evidens for en

sammenhæng mellem kost og ADHD, og dermed ikke grundlag

for at anbefale nogen form for diæt i behandlingen af børn med

ADHD. Tværtimod er restriktive diæter en byrde for familien – de

er komplekse at gennemføre, dyre, kan være socialt invalideren-

de, og ikke mindst skadelige på grund af risiko for fejl- og under-

ernæring. 

Diætetiske problemstillinger

Derimod er der ernæringsmæssige problemstillinger der gør, at

børn med ADHD er i øget risiko for at udvikle fejl- og undernæ-

ring. Dels er der føromtalte medicinsk inducerede appetitløshed;

dels er der vanskeligheder relateret til kernesymptomerne uop-

mærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet; og dels har børn med

ADHD grundlæggende sensoriske vanskeligheder.

Selve det at spise er en daglig udfordring, fordi måltidet er en af

de situationer, hvor kernesymptomerne ved ADHD kommer til

udtryk på én gang i form af vanskeligheder med at sidde stille,

vente på tur, hæmme sine impulser, planlægge hvad og hvor

meget, man vil spise, overskue, hvad der er start og slut på målti-

det, styre sin motorik, føre en samtale, lytte til og være sammen

med andre. Nogle børn har desuden så dårlig fin- og mundmoto-

rik, at det kræver høj grad af træning at lære at spise pænt (2).

Stram rutine og fast struktur i hverdagen er principper, som børn

med ADHD har stor gavn af, og det er principper, der også gælder

i spisesituationer, ligesom de har lettere ved at forstå og fastholde

information som præsenteres visuelt, end information der formid-

les via det talte sprog. Visuel baseret støtte, hvor man konkretise-

rer forløb ved hjælp af billeder, fotos, piktogrammer og skrift, er

dermed hjælp til selvhjælp og med til at selvstændiggøre barnet,

så det kender indhold, rækkefølge og handlemuligheder i en

given situation (34). 

Børn med ADHD har desuden grundlæggende en svag sanse -

regulering, der bl.a. kommer til udtryk ved manglende eller svag

fornemmelse for sult og mæthed. Det betyder, at de ofte glemmer

at spise, med øget irritation og forstærket koncentrationsbesvær til

Tema - Grunduddannelse Diætisten nr. 101 - 200910
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Fuldstændig referenceliste (1-34) kan fås ved henvendelse til forfatteren.

følge. At de først mærker sulten, når det er ”for sent”,

kan medføre, at de i højere grad vil være tilbøjelige til at

vælge hurtige og nemme løsninger til at stille sulten,

eksempelvis i form af kulhydratrige måltider, hvis de selv

får lov at bestemme. Den svage fornemmelse for mæt-

hed kan betyde, at de forlader måltidet for hurtigt, eller

at de tværtimod ikke stopper med at spise, før maden

”sidder i halsen” (2). 

Således er der behov for diætetisk vejledning til familier

og institutionspersonale, med særligt fokus på ernæ-

ringsterapi ved nedsat energiindtagelse; samt vejledning

i at strukturere kosten og skabe optimale rammer

omkring måltidet, så barnet spiser, eksempelvis ved

hjælp af visuelle støttesystemer, der skaber overblik,

struktur og sammenhæng i spisesituationer.

mail@lottegerdes.dk
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Samarbejde på tværs af faggrupper

Desværre ses det ofte, at ernæringsscreening og kostregi-

strering er opgaver, der nemt nedprioriteres i dagligdagen

på hospitalerne. I min bachelorpraktik var dette en kends-

gerning, som vanskeliggjorde gennemførelsen af et 24-

timers kostkoncept. Et velfungerende samarbejde med ple-

jepersonalet på afdelingerne var altafgørende for kostkon-

ceptets succes, hvilket jeg erfarede i mine otte ugers prak-

tik på Herlev Hospital.

Praktik på Herlev Hospital

Jeg har i mit bachelorprojekt beskæfti-

get mig med underernæring blandt ind-

lagte patienter. På Herlev Hospital har

jeg i den forbindelse deltaget i et 24-

timers kostkoncept for ernæringstruede

patienter. Jeg var tilknyttet kostprojektet

i otte uger, og i denne periode blev 29

patienter i ernæringsmæssig risiko

(ernæringsscreeningsscore ≥ 3) tilbudt et udvalg af små energi-

tætte retter, som kunne bestilles døgnet rundt, og så ofte patien-

ten ønskede. Desuden var det sædvanlige kosttilbud fortsat til-

gængeligt for disse patienter. Interventionen blev foretaget på tre

afdelinger: Ortopædkirurgisk, Gynækologisk og Medicinsk

Endokrinologisk afdeling. Sammen med min medstuderende,

Katrine Heide, havde jeg funktion som daglig forsøgsleder. Hver

dag gik vi rundt på afdelingerne for at inkludere nye patienter i

kostprojektet. Vi besøgte også de allerede inkluderede patienter,

indsamlede kostregistreringer og talte med hver enkelt om den

foregående dags kostindtag. I dette intensive forløb har jeg fået en

dybere forståelse af, hvor komplekst problemet med underernæ-

ring er, og hvorfor det kan være vanskeligt at komme problemet til

livs.

Ingen patienter i ernæringsmæssig risiko?

Lige fra begyndelsen stødte Katrine og jeg på vanskeligheder, som

jeg inden kostprojektets start ikke havde forestillet mig kunne bli-

ve et problem. Da vi de første par uger kom op på afdelingerne,

var der kun ganske få patienter at inkludere. Hensigten var oprin-

deligt, at plejepersonalet ud fra ernæringsscreeningerne henviste

de ernæringstruede patienter til os. Men der lå stort set ingen

henvisninger, og det kunne vi ikke forstå. Desuden undrede det

os, når vores forespørgsel til personalet angående mulige patien-

ter til projektet blev mødt med et suk eller en bemærkning: ”Det

vidste man ikke”, eller ”det kunne man ikke tage stilling til nu”.

Men her stod Katrine og jeg jo med alle tiders tilbud til patienter i

ernæringsmæssig risiko, og så kunne vi ikke engang få identifice-

ret dem. Det skal dog nævnes, at der var undtagelser herfra, for vi

oplevede bestemt også positive reaktioner, når vi spurgte efter

ernæringstruede patienter.

Forskellige arbejdsopgaver og prioriteter

I begyndelsen kunne jeg til tider føle, at vores tilstedeværelse på

afdelingerne var ubelejlig. Men efterhånden lærte Katrine og jeg

dagligdagen på afdelingerne at kende, dvs. hvornår der blev gået

stuegang, hvornår måltiderne blev serveret, hvornår der var vagt-

skifte etc. Vi forstod, at plejepersonalet havde en travl hverdag, og

at vi ikke kunne forvente, at alle prioriterede patienternes ernæ-

ring så højt som vi. Vi arbejdede for én sag: patienternes ernæ-

ring, mens plejepersonalet også havde andet at se til, hvorfor pati-

enternes ernæringstilstand ikke fik den opmærksomhed, som vi

ønskede eller forventede. Katrine og jeg blev klar over, at det var

nødvendigt med en anden fremgangsmåde, hvis projektet ikke

Af Signe Rømer, klinisk diætist, dimitteret fra SUHRS Seminarium i juni 2009, nu studerende cand.scient. i human ernæring, KU LIFE
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skulle trækkes i langdrag. Vi tilbød plejepersonalet, at vi ville

ernæringsscreene patienterne, og vi blev fortrolige med at læse i

patienternes kardeks. Således blev vi mindre afhængige af perso-

nalet, og antallet af inkluderede patienter blev ikke begrænset til

kun de af personalet henviste. Jeg erfarede, at denne ekstra ind-

sats fra vores side forbedrede samarbejdet mellem os og plejeper-

sonalet. I de sidste uger oplevede vi en generelt større opmærk-

somhed og interesse for patienternes ernæringstilstand blandt

personalet på afdelingerne. Personalet blev mere villige til også

selv at foretage screening og kostregistrering.

Vi erfarede desuden, at frivillighed lønner sig. På hver afdeling

havde en mindre gruppe fra plejepersonalet meldt sig som kon-

taktgruppe i forbindelse med kostprojektet. Dette personale udvi-

ste stort engagement i projektet, og de spurgte interesseret til,

hvordan projektet forløb. Jeg fornemmede, at de følte et ansvar,

og at de var ”medejere” af projektet. Denne følelse af ”medejer-

skab” er vigtig for kostprojektets succes, hvilket også er erfaret i

en undersøgelse på Århus Universitetshospital i 2002 (1).

Hvordan kan plejepersonalets engagement optimeres?

Hver faggruppe har sine interesseområder, og det er vigtigt med

en gensidig forståelse og respekt, når der skal samarbejdes på

tværs af faggrupperne. Ikke desto mindre tror jeg, at jo mere per-

sonalet ved om ernæringens betydning for behandlingsforløbet, jo

større bliver deres engagement. Derfor bør der jævnligt undervises

i kost til syge, samt i ernæringsscreening, og evt. afholdes tema-

dage inden for området. Dette foreslås også i en fællesrapport fra

14 puljestøttede projekter fra Sundhedsstyrelsen (2). Desuden bør

der ansættes en ernæringsansvarlig på afdelingerne, som kan

være tovholder inden for området. Dette kunne fx være en diætist.

Det bør også tydeliggøres på afdelingerne, at ernæringen priorite-

res højt fra sygehusledelsens side.

Endelig kan fastsættelse af konkrete mål for screening og monito-

rering på afdelingerne muligvis motivere personalet til at gøre en

ekstra indsats for at nå målet.

signe_roemer@hotmail.com
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Typ-1-diabetes och kolhydratkvalitet 
– betydelse och möjligheter

Der finns en stor polarisering i debatten kring glykemiskt

index (GI) i diabeteskosten. Då både kolhydratkvaliteten och

kolhydratkvantiteten avgör glykemisk påverkan, har båda

betydelse i behandlingen av en patient med typ-1-diabetes. 

Kolhydrater

Kolhydrater bidrar med den största

delen av energin för de flesta personer.

Kolhydratrika livsmedel bidrar med

energi för oxidering, samt med mikro-

näringsämnen, antioxidanter, kostfibrer

och fytokemikalier. Kolhydraterna i

kosten är viktiga för att bibehålla energi-

balansen. Den kemiska kompositionen

av livsmedel (ex fett, socker, fibrer) ska enligt FAO/WHO vara en

viktig faktor i livsmedelsval. Den kemiska klassificeringen av kol-

hydrater i kosten förutsäger däremot inte tillfredsställande deras

fysiologiska effekter (1).

Ett sätt att klassificera kolhydratrika livsmedel utifrån deras fysiolo-

giska effekter är glykemiskt index. GI definieras som: arean under

blodglukoskurvan (area under curve – AUC) 0-2 timmar efter intag

av 50 g tillgänglig kolhydrat (inga fibrer eller resistent stärkelse

inkluderas), och uttrycks som procent av den korresponderade are-

an av en jämförbar mängd av kolhydrat från en standardreferen-

sprodukt. Livsmedel med ett lågt GI absorberas långsammare från

det gastrointestinala området, och därför blir postprandiella nivåer

av glukos och insulin lägre (1,2). Glykemisk load (GL) är ett mått på

både kolhydratmängd och kolhydratkvalitet och används för jämfö-

relser av troliga effekter på glukossvar för realistiska portioner av oli-

ka livsmedel (1,3-5). Användandet av GL har kritiserats, då det

riskerar att överskatta den glykemiska effekten av låg-GI livsmedel,

när de äts i stora portioner (storleken på kurvan ökar inte alltid efter

intag av mer än 50 g kolhydrat). Användandet av GL kan också

riskera, att konsumtionen av kolhydrater minskar (6,7). 

Måltider, som innehåller låg-GI livsmedel, minskar både den post-

prandiella blodsockerstigningen och insulinresponsen. Låg-GI livs-

medel har som regel också sämre absorbering än hög-GI-livsme-

del, vilket leder till en ökad mängd kolhydrater i colon, som ökar

fermenteringen och produktionen av kortkedjiga fettsyror (1). En

rad faktorer har identifierats som påverkar den glykemiska respon-

sen, bl.a. partikelstorlek, gelbildande fiber och typ av stärkelse.

Dessutom påverkar livsmedlets innehåll av fett och protein.

Livsmedel, som har ett lågt eller medium GI, är bröd med hela kär-

nor, pasta, baljväxter och många frukter. Högt GI ses hos ljust

bröd, kex och frukostflingor (8).

Sackarosens betydelse för glykemiskt index har varit debatterad.

Flera studier visar, att den glykemiska responsen efter intag av

sackaros är lägre, jämfört med intag av samma mängd kolhydrater

i form av stärkelse (9). Fruktosen omsätts i levern och har endast

ett GI på 19, vilket gör, att sackarosens GI hamnar på 68. Vitt bröd

har ett GI på 63-95, beroende på typ (glukos som referens) (8). I

flera länder är rekommendationerna för sackaros därför desamma

för diabetespatienter som för övrig befolkning. 

Livsmedel äts sällan isolerade, utan förekommer som en del av en

blandad måltid. Men den kliniska relevansen av GI i måltider har

ifrågasatts, då en kalkylering av enskilda ingredienser inte alltid

stämmer med hela måltidens GI (10,11). FAO/WHO menar dock,

att korrelationen är god mellan det kalkylerade värdet och det mät-

ta värdet (1).

Organisationer i Kanada, Australien, Storbritannien samt EASD

(European Association for the Study of Diabetes) rekommenderar

låg-GI livsmedel för personer med diabetes (typ-1 och typ-2). 

Af Anna Stubbendorff, klinisk diætist, dimitteret fra SUHRS Seminarium juni 2009

Tema - Grunduddannelse 15Diætisten nr. 101 - 2009

A
nn

a 
St

ub
be

nd
or

ff



De menar, att GI värdet framför allt ska användas för att jämföra

produkter inom samma livsmedelsgrupp, och att det inte skall

användas isolerat (12-16). Tidigare har ADA (American Diabetes

Association) varit kritiska till GI, men i nyare rekommendationer

menar ADA, att användandet av låg-GI kan tillföra några, om än

blygsamma fördelar (17).

Metoder för mätning av GI

Flera faktorer bidrar till variationerna av den glykemiska responsen

vid användandet av GI. Det kan bero på inter- och intra-individuell

variation i blodglukos-responsen. Även andra faktorer påverkar

tabellvärdet för GI, häribland: olika metoder för att beräkna AUC,

olika standardlivsmedel, olika metoder för att mäta tillgängliga kol-

hydrater i en portion, olika tillagningsmetoder, volym och typ av

dryck konsumerad tillsammans med testmåltiden, metoder för

blodprov, antal testpersoner, samt deras förberedelse innan testda-

gen. I interventionsstudier kan resultatet påverkas av studiens

längd. Om det inte finns standardiserade metoder för mätning av

GI, är metoden osäkrare att använda. För att studier ska vara jäm-

förbara är det en förutsättning, att den standardiserade metoden

följs. Men trots detta kan det förekomma felkällor som påverkar

resultatet (fx svårigheterna att mäta resistent stärkelse), och denna

problematik kan bara delvis undgås genom standardiseringar

(1,2,6,8,18). 

Diabetes och glykemisk kontroll

God glykemisk kontroll är tydligt relaterat till minskade risker för

senkomplikationer för personer med typ-1-diabetes. Evidensen

från DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial), EDIC

(Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) (båda

studier på typ-1-diabetes) och UKPDS (UK Prospective Diabetes

Study) (typ-2-diabetes) har visat kausalitet mellan glykemisk kon-

troll och mikro- och makrovaskulära komplikationer hos personer

med diabetes (19-22). Det är därför väldigt viktigt att sträva mot ett

så normalt HbA1c som möjligt, utan att öka risken för hypoglyke-

mier. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste mortalitetsorsaken hos

personer med diabetes, och förebyggande åtgärder av det är där-

för viktiga (23,24). Även en liten sänkning i HbA1c har betydelse

för utvecklingen av senkomplikationer. För varje 1 pct. HbA1c

sjunker med, minskar mortalitetsriskerna med 21 pct., hjärtinfark-

ter med 14 pct., och mikrovaskulära komplikationer med 17 pct.

De, som ligger på ett högt värde, gagnas mer av en sänkning (21).

Målsättningen med kostbehandlingen vid diabetes är att undvika

kraftiga blodglukossvängningar samt att minska risken för senkom-

plikationer. För att minska risken för senkomplikationer är det vik-

tigt att normalisera dess riskfaktorer, såsom hypertoni, störningar i

lipidmetabolism, fibrinolys och koagulation (25). 

GI och hälsa

Flera studier har visat, att kost med lågt GI har en skyddande

effekt mot obesitas, hjärt-kärlsjukdomar, coloncancer samt bröst-

cancer (8,26,27). Det ses samband mellan ett lågt GI och en hög-

re HDL-koncentration hos den friska befolkningen (28-30). Den

första epidemiologiska studien, som använde GL, var Nurse’s

Health Study (NHS) 1997. Studien visade, att risken för typ-2-dia-

betes, samt riskmarkörer för diabetes, var högre för individer som

konsumerade hög-GI- och hög-GL-dieter, och motsvarande resultat

ses i The Health Professionals Follow up Study (HPFS). Dessa pro-

spektiva observationsstudier antyder, att GI och GL har betydelse

för utvecklingen av typ-2-diabetes – däremot noterades ingen

association till den totala mängden kolhydrater. I NHS ses en

negativ association mellan typ-2-diabetes och fiberintag, däremot

såg man inget samband i HPFS (4,5,31,32). I the Iowa Womens

Health Study fann man, att en minskad risk associerades med

totalt fiberintag och fullkorn, men inte till GI och GL (33). 

När det gäller GI och typ-1-diabetes, har EURODIAB studien visat

ett samband mellan lågt GI och ett lägre HbA1c, oberoende av

fiberinnehållet i kosten (34). Flera interventionsstudier visar, att

låg-GI-livsmedel kan förbättra HbA1c-koncentrationerna hos både

vuxna och barn med typ-1-diabetes (35,36). God glykemisk kon-

troll för personer med typ-1-diabetes beror på koordinationen och

mängden av insulindoser, kvalitet och tidpunkt av måltider samt

fysisk aktivitet. En studie från 2004 visar, att personer med typ-1-

diabetes i behandling med insulin lispro kan använda GI för att

förutsäga den glykemiska responsen av individuella kolhydratrika

livsmedel (37). Även patienter i behandling med konventionella

insulintyper kan använda GI för att optimera den glykemiska kon-

trollen och reducera incidensen av hypoglykemi (35,36). Några

studier på typ-1- och typ-2-diabetes har visat statistiskt signifikanta

effekter av låg-GI kost i den metabola kontrollen (35,36), medan

andra inte kunnat visa effekt (38,39). 

I en metaanalys från 2003 ses det, att en låg-GI-diet hos typ-1-

och typ-2-diabetespatienter reducerar HbA1c med 0,43%-enheter

jämfört med hög-GI-dieten. Författarna konkluderar, att ett byte av

hög-GI-livsmedel mot låg-GI-livsmedel har en liten, men kliniskt

användbar effekt för patienter med diabetes (40). 2009 kom en

metaanalys om GI och diabetes (typ-1- och typ-2-diabetes) från

Cohcrane, där resultatet visar, att den metabola kontrollen, mätt

som en minskning i HbA1c, minskade med 0,5%-enheter, i grup-

pen med låg-GI-kost. Antalet hypoglykemier minskade också i

gruppen. Författarnas slutsats var, att en låg-GI-diet kan förbättra

den glykemiska kontrollen vid diabetes, utan att öka antalet tillfäl-

len med hypoglykemi (41). 

Diskussion – evidensbaserade kostråd?

Debatten om GI har pågått i många år och är fortfarande aktuell.

Det finns en stor polarisering i uppfattningen om GI, och det kan

vara svårt att utröna vad som verkligen är evidens. Olika forskarlag

har olika uppfattningar, och tolkar studier på olika sätt. En del for-

skare förefaller fasthålla sina uppfattningar likt religioner och igno-

rerar ny evidens på området. En del av de olika tolkningarna beror

på olika resultat i studierna om GI.  Det kan vara en följd av, att oli-
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ka metoder kan användas i studierna – vilket ger olika resultat - fx

om testet är utfört på diabetiker eller friska, olika referenslivsmedel,

olika provtagningstekniker – ven eller kapillärblod, olika testtid-

punkt på dagen, bristande standardisering av föregående måltid

och fysisk aktivitet. Det är även så, att GI-värden uppskattas i en

del studier, om det finns ett liknande livsmedel i en tabell, tas det

värdet istället för att man testar produkten. Det är också skillnader

i livsmedelstabeller i olika länder, vilket gör, att tabellvärdena för fx

en banan inte alltid stämmer överens med värdena för en banan i

ett annat land. Livsmedlen i databaserna kan skilja sig åt både i

makro- och mikronäringsämnen. Och dessutom finns det skillna-

der för beräkningar i olika kostbehandlingsprogram. Samlat taget

finns det en mängd felkällor som kan uppstå i studier. Några kan

ligga bakom de olika resultat som uppvisas i studier och därmed

olika uppfattningar om GI-konceptet. 

Men samma studier kan också tolkas ur olika perspektiv. Ett exem-

pel på att samma evidens kan tolkas olika - är att kostråden för

diabetespatienter ser olika ut i olika delar av världen.

Rekommendationerna för kolhydrat kan variera mellan 30-70 pct.,

proteiner 12-20 pct- och fett 15-40 pct. mellan olika länder.

Olikheterna reflekterar skillnader i socioekonomiska faktorer och

tillgänglighet av livsmedel. Nationer, med högre BNP per capita,

har ofta en lägre rekommendation för kolhydrater (42), vilket får

utgöra exempel på, att kostråden inte alltid baseras på evidens

kring hälsoeffekter (utan i detta tillfälle beror på ekonomiska fakto-

rer). Ändå menar många länder, att det är just det de gör. De använ-

der samma vetenskapliga bakgrundsmaterial/evidens för att dra oli-

ka slutsatser och skapa rekommendationer, vilket jag menar kan

vara ett exempel på, att materialet kan tolkas ur olika perspektiv.

Konklusion

Som läsare bör man vara medveten om den rådande polarisering

inom GI-området och om det faktum, att artiklar och vetenskapligt

material, som innehåller stora metodskillnader, är svåra att jämfö-

ra. Därför behövs det fler studier och bättre standardisering. Man

bör också vara medveten om, att samma resultat kan tolkas på oli-

ka sätt, utifrån personliga intressen eller olika bakgrund eller inten-

tion med tolkningen.

Eftersom diabetes är en sjukdom som direkt är kopplad till kolhyd-

rat-, lipid- och proteinmetabolismen, har nutrition otvivelaktigt en

viktig roll i behandlingen. Tidigare har kolhydrater klassificerats

efter deras stuktur och kemiska sammansättning. Även om detta

system är lätt att förstå för patienten, så har det inte alltid en stor

betydelse in vivo. För diabetiker kan GI vara en god prediktor av

blodsockersvar, kanske bättre än de förväntningar som kan ställas

till livsmedlet utifrån dess kemiska komposition. Det kan hjälpa

patienten att förutse det postprandiella blodsockersvaret och mins-

ka antalet hypo- och hyperglykemier, och därmed underlätta kon-

trollen, samt minska senkomplikationerna. Utmaningen med GI

ligger i att få patienten att förstå och kunna använda konceptet.

Kritikerna mot GI menar, att dieten innebär restriktioner i livsme-

delsval och att den kan strida mot övriga näringsrekommendatio-

ner. Jag menar, att GI kan ge viktig information rörande glukos-

och insulinmetabolism – men konceptet kan aldrig ge hela bilden

– i förhållande till en sund kost. Om GI används, som det var tänkt

från början – genom att kostens sammansättning bibehålls och

endast livsmedlen, som är rika på kolhydrater, byts ut till låg-GI-

varianter, menar jag, att risken för, att patienten skall uppleva

restriktioner, eller att dieten ska strida mot näringsrekommendatio-

ner, minimeras. 

Ett lägre HbA1c är förbundet med färre senkomplikationer. Det är

därför av stort intresse att öka den glykemiska kontrollen för att

minska risken för makro- och mikrovaskulära komplikationer. Låg-

GI-kost har visat sig sänka HbA1c hos personer med typ-1-diabe-

tes och även om resultaten i vissa fall är blygsamma, kan den kli-

niska användbarheten vara stor. Hos patienter med ett högre LDL

och total kolesterol ses en ökad risk för CVD. Det är följaktligen vik-

tigt att sänka dessa blodlipider. Låg-GI-kost har i studier kunnat

sänka LDL och total kolesterol, samt öka HDL-koncentrationen.

När studier visar på förbättringar av fx HbA1c bygger det på ett

genomsnitt, och troligen finns det testpersoner som haft mycket

goda resultat av dieten. Därför menar jag, att om patienten är

intresserad och motiverad att använda GI-konceptet i sin kost, så

bör behandlaren stötta patienten i detta. Slutsatsen är, att låg-GI-

kost med fördel kan användas i behandlingen av typ-1-diabetiker. 

astubbendorff@hotmail.com
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Fysisk træning i rehabilitering har vist sig at have en positiv

indvirkning på KOL-patientens tilstand. Studier viser en

positiv effekt på graden af åndenød, følelsen af træthed og

livskvalitet, det fysiske funktionsniveau samt på overlevelse

(1). Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at træning indgår

som en del af KOL-rehabilitering, og at en diætist sikrer

patienterne tilstrækkelig tilførsel af energi og protein (1).

Spørgsmålet er, hvad træning reelt set betyder for ernæ-

ringstilstanden, og hvad diætistens arbejde betyder for træ-

ningens effekt.

Træning, ernæringsintervention og

vægtstabilitet 

Indtil videre ses det ikke bevist, at

ernæringsintervention i forbindelse med

KOL-rehabilitering har en afgørende

indvirkning på vægtvedligehold og -

øgning. Der fremstår dog indikation på

en vis effekt. Et enkelt randomiseret

kontrolleret (RCT) studie har påvist, at

patienter i et syv ugers rehabiliteringsprogram med træning tabte

sig i gruppen, der modtog et flydende placebo-tilskud og holdt

eller øgede vægten i gruppen, der modtog flydende ernæringstil-

skud dagligt (2). Et prospektivt case-controlstudie konkluderede

ligeledes, at løbende diætetisk vejledning ved diætist i et et-årigt

rehabiliteringsforløb med træning havde haft en positiv, om end

lille, effekt på vægtstabilitet og vægtøgning (3). Der mangler såle-

des flere større RCT-studier, før man kan tale om egentlig evidens

på området.  

Energibehov og træning

Der ligger et begrænset antal studier af mindre omfang omkring

træningens betydning for KOL-patientens totale daglige energifor-

brug (TEE) samt for deres fysiske aktivitetsfaktor (AF/PAL).

To mindre studier har undersøgt, om træning får KOL-patienters

totale daglige energibehov til at stige. 

Et randomiseret kontrolleret studie udførte et seks ugers forløb

med 14 patienter med svær KOL. De første to uger fungerede

som kontrolperiode uden træning og de sidste fire uger gennem-

gik patienterne et træningsprogram. Målingerne af TEE viste over-

raskende, at energiforbruget i perioden uden træning var 500 kJ

større end i perioden med træning, og at aktivitetsfaktoren ikke

steg som forventet men derimod faldt fra 1.53 i de inaktive uger

til 1.44 i de uger, hvor patienterne trænede. Forfatterne tilskriver

det overraskende resultat et nedsat aktivitetsmønster i dagens

yderligere timer i de uger, hvor patienterne trænede (4). Et andet

mindre studie udførte et mere kortvarigt forsøg over to dage. Den

ene dag var der træning, og den anden dag var der ikke.

Resultatet viste, at det gennemsnitlige totale energiforbrug og pati-

enternes aktivitetsfaktor var ens de to dage (5). 

Tilsyneladende betyder et træningsprogram ikke nødvendigvis, at

patienternes energibehov øges, men der kræves flere større

undersøgelser, før man kan uddrage specifikke konklusioner. 

Undgå store måltider før træning

På baggrund af en teoretisk antagelse om, at indtag af kulhydrat

(grundet dets højere produktion af kuldioxid ved omsætning) ville

betyde et større behov for ventilation end ved indtag af fedt, har

flere mindre studier undersøgt, i hvilken grad flydende tilskud

med varierende energiprocentfordeling påvirker træningsresulta-

tet. Overordnet set administrerede man i studierne umiddelbart

før træning enten et fedtrigt flydende tilskud (ca. 55 E% fedt) eller

Af Camilla Pi Kirkegaard, BA i spansk og retorik, stud. ernæring og sundhed, klinisk diætetik, 7. semester, VIA-University College i Århus
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et kulhydratrigt flydende tilskud (ca. 53 E% kulhydrat) på 1.046-

3.864 kJ (6-9). 

Studiernes resultater for patienternes udholdenhed, åndenød og

bedste valg af energiprocentfordeling (fedt/kulhydrat) er modstri-

dende. Der ses alligevel en tendens til, at patienterne generelt til-

bagelægger en kortere distance ved indtag af tilskud ca. en halv

time før en test, især hvis indtaget er kulhydratrigt. 

Tilskud i størrelsesordenen 2.092-3.864 kJ viste sig i varierende

grad at påvirke enten udholdenhed, distance, åndenød eller mæt-

hedsfølelse negativt, hvorfor det synes relevant at overveje, hvor-

vidt brugen af store energitilskud helt bør undgås umiddelbart før

træning.

Hvorvidt ernæringsintervention over en længere periode giver stør-

re træningseffekt, er heller ikke tilstrækkeligt undersøgt. Men igen

ses en tendens til, at kombinationen mellem træning og ernæ-

ringstilskud eller diætvejledning øger distancen tilbagelagt i en

gåtest (3,10).

Restitutionsmåltider

KOL-patienterne kan muligvis have gavn af et såkaldt restitutions-

måltid. Der foreligger nemlig undersøgelser, som påviser øget

muskelrestitution ved proteinindtag umiddelbart efter træning hos

raske. Samme type undersøgelser findes ikke for KOL-patienter

(1). Men de positive resultater for raske (ved indtag af 0.15 g pro-

tein/kg straks efter træning) (1) kan dog betyde, at KOL-patienter

ligeledes kunne opnå forbedret restitution og dermed øget fedtfri-

masse og en forbedret prognose for overlevelse. Team Danmark

påpeger i deres kostanbefalinger til elitesportsfolk, at alle sports-

folk uanset niveau kan forbedre deres præstationsevne ved at

planlægge deres måltider i forhold til træningspassene (11). Det

angives, at der kan være fordele ved straks efter træning at indta-

ge 1 g kulhydrat/kg og 0,25 g protein/kg (11). Et restitutionsmåltid

af den størrelsesorden til en KOL-patient vil med stor sandsynlig-

hed være urealistisk, og man kan derfor stile efter et minimum -

indtag på 0,15 g protein/kg. En patient på 70 kg skulle altså ind-

tage min. 10,5 g protein efter træning. Anvender man et produkt

som Nutridrink Compact fra Nutricia vil flaskens 125 ml bidrage

med 12 g protein og 37 g kulhydrat. Har patienten aversion mod

tilskudsdrikke, kan træningen eventuelt med fordel planlægges, så

et af dagens proteinrige hovedmåltider falder umiddelbart efter. 

Flowdiagram til anvendelse i praksis

Denne artikel er skrevet på baggrund af et fire ugers litteraturstu-

die omhandlende KOL patienter, udregning af energi- og protein-

behov, energiprocentfordeling og træning. På baggrund af

Sundhedsstyrelsens anbefalinger (1), screeningsscore for ernæ-

ringsmæssig risiko (13), opgavens resultater og FAKDs ramme-

plan for ernæringsterapi (14) er der blevet udarbejdet et flowdi-

agram til anvendelse i praksis ved diætbehandling af KOL patien-

ten. Se flowdiagram side 22.

Behandlingsplan på baggrund af screeningsresultat

Score 0 og BMI < 30 

Det er i opgaven ikke lykkedes at finde tilstrækkelig evidens for, at

et nedsat kulhydratindtag kunne være en fordel for KOL patienter.

Patienter i denne scoregruppe skal derfor vejledes i en almindelig

sund kost, som angivet i NNR (12), med 10-20 E% protein (dog

min 1-1,5 g protein/kg/dag pga. kronisk sygdom), 50-60 E% kul-

hydrat og 25-35 E% fedt (heraf mættet-/transfedt max 10 E%,

monoumættet 10-15 E% og polyumættet 5-10 E%) (15).

Desuden bør diætprincipperne for Diætbehandling ved hjertekar-

sygdom ifølge Foreningen af Kliniske Diætister (FAKD) (reference

ikke angivet, da de nye retningslinjer er til høring) inddrages i vej-

ledning af patienter med denne supplerende diagnose eller ved

lipidforstyrrelser.  

Score 0 og BMI > 30

FAKDs rammeplan for behandling af adipositas angiver, at man

kan bringe patienten i negativ energibalance ved at sænke det

daglige energiindtag med 2.000-4.000 kJ pr. dag (16). For at

minimere mængden af tabt muskelmasse i forbindelse med vægt-

tabet, anbefales det i flowdiagrammet at fratrække det estimerede

daglige energibehov 2.100 kJ for ca. et halvt kilos vægttab pr.

uge. Patienterne vejledes i en kost med 15-20 E% protein (dog

min. 1,5 g protein/kg pga. kronisk sygdom), 50-60 E% kulhydrat

og  25-30 E% fedt (heraf mættet-/transfedt max 10 E%, monou-

mættet 10 E% og polyumættet 10 E%) (16).

I flowdiagrammet er ligeledes angivet WHO’s anbefalede værdier

for maksimalt taljemål. Disse kan benyttes som afgørende faktor,

når det skal vurderes, hvorvidt en patient med BMI omkring de

30 skal ordineres vægttab eller vejledning i almindelig sund kost.

Er der tale om udpræget abdominal fedme, bør man vejlede i

vægttab, hvorimod en patient med BMI 30 og et lavt taljemål ikke

nødvendigvis bør tabe sig.  

Score 1-2 

Vejledningen af disse patienter kan tage udgangspunkt i retnings-

linjerne for Diætbehandling med ernæringsterapi udarbejdet for

FAKD (14). Diætprincipperne svarer ifølge rammeplanen til prin-

cipperne for Kost til småtspisende med energifordelingen: 15-20

E%, 30-35 E% kulhydrat, 50 E% fedt (ingen krav til fedtsyreforde-

ling, så længe behovet for essentielle fedtsyrer dækkes) (14).

Øgningen af fedtindholdet i kosten skal dog sammensættes, så

”der opnås en sundhedsmæssig god fordeling mellem mættede,

enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer, specielt hvis patienten

også har en hjertekarlidelse” (1). Rammeplanen for ernæringste-

rapi angiver, at der ingen krav er til fedtsyresammensætningen, så
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længe behovet for essentielle fedtsyrer dækkes. Dog er en øgning

af monoumættede fedtsyrer at foretrække ved diabetes og til pati-

enter med lipidforstyrrelser (14).  

Som hovedregel skal energibehovet søges dækket via den almin-

delige kost. Er dette ikke muligt, kan der suppleres med tilskuds-

drikke (14).

Score ≥3

Vejledningen af disse patienter kan tage samme udgangspunkt

som patienter med score 1-2, evt. suppleret med sondemad og

som sidste mulighed parenteral ernæring (14).

Energibehov

Opgavens resultater viste, i tråd med ledende diætist Vibeke

Sodes artikel og erfaringer (se artikel i Diætisten august 2009), at

det kan være vanskeligt at beregne KOL-patienters BMR vha.

Harris og Benedicts formler, da metoden i flere tilfælde vil under-

estimere det reelle behov. Ud af syv studier fandt alle, på nær to

mindre (5,18), at patienternes målte REE i gennemsnit var 7-25

pct. højere end det beregnede BMR (19-23). Tre af studierne,

heraf to større studier med hhv. 172 og 68 deltagere, viste, at 50-

62 pct. af KOL patienterne var hypermetabole - altså havde de et

målt energibehov, der var > 10 pct. højere end det beregnede

BMR (19,20,22). 

Opgaven konkluderede først og fremmest, at alle patienter, uanset

score, skal have beregnet BMR, som anvist i FAKDs rammeplan

for diætbehandling med ernæringsterapi, da der er tale om perso-

ner med kronisk sygdom. Dernæst bør anvendes en høj individu-

elt vurderet aktivitetsfaktor, tillagt 10 pct. (AF x 0.1), for at regule-

re formlernes underestimering af BMR. Vibeke Sode har god erfa-

ring med at anvende total AF 1.7. Desuden bør anvendes vægtøg-

ningsfaktor 1,3 ved score ≥ 1. 

camillapi@hotmail.com
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Screening EnergibehovDiætprincipper

Almindelig sund kost ifølge NNR.

Rammeplanen for behandling af

arteriosklerose. 

Rammeplanen for behandling af

adipositas

Rammeplanen for ernæringsterapi.

Øgning af fedtprocent uden hensyn

til kilde.

Rammeplanen for ernæringsterapi.

Øgning af fedtprocent primært fra

MUFA.

Samme udgangspunkt som ved

score 1-2. Dog kan overvejes sonde

og parenteral ernæring

Score 0 
- uden hjertesygdom, lipidfor-

styrrelser eller diabetes.

Score 0 
– med hjertesygdom, lipidfor-

styrrelser eller diabetes

Score 0 
– BMI > 30 (taljemål > 80 cm

for kvinder og > 94 cm for

mænd (WHO)).

Score 1-2 
– uden hjertesygdom, lipidfor-

styrrelser eller diabetes.

Score 1-2 
– med hjertesygdom, lipidfor-

styrrelser eller diabetes

Score ≥ 3

BMR x (AF + 0,1)

Monitorering af
vægtudvikling,
kostindtag, evalue-
ring, og justering
af plan.

BMR x (AF + 0,1)

BMR x AF – 2.100 kJ

BMR x AF x VF 1,3

BMR x AF x VF 1,3

BMR x AF x VF 1,3

FLOWDIAGRAM TIL ERNÆRINGSSCREENING OG -BEHANDLING AF KOL
- Screeningen udføres på baggrund af Sundhedsstyrelsens Screeningsskema til bestemmelse af ernæringsmæssig risiko

1 2 3



! Hvorfor uddannelse til klinisk diætist?

Det er altid interessant at høre, hvad der får folk til at vælge deres erhverv. Hvorfor bliver man tømrer, hvorfor bliver man trapezkunstner 
– og hvorfor bliver man klinisk diætist? Ligger der et bevidst valg bag, eller er det tilfældigheder, og hvordan hænger valget af erhverv sammen
med personens liv i øvrigt? Vi har spurgt  bidragyderne til denne udgave af Diætisten. De er jo studerende og har deres overvejelser i frisk 
erindring:

- Jeg trives godt blandt syge mennesker, og oplever her, at jeg kan gøre den største forskel med mig selv som diætist og menneske.

- Jeg valgte klinisk diætetik, idet jeg er fascineret af den forskel, den rette ernæring kan gøre i helbredelsesprocessen af det syge menneske.

- Jeg valgte studiet, da jeg higede efter viden om ernæring og sundhed til mig selv og mit liv. Jeg var træt af kvaksalvere, der taler uden at vide, 
og nu brænder jeg for at formidle evidensbaseret ernæring og sundhed. Jeg håber vi kan forny os, og ryste det kedelige image som hellige 
pegefinger-hævende mad-diktatorer af os.
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Under min studietid var jeg i en periode heldig at få job

som projektarbejder på Plejecentret Sølund, København.

Projektet hed ”Småtspisende beboere på plejehjem – et

interventionsprojekt med måltidspiloter”. Projektets over-

ordnede formål var at vurdere, om støtte under måltiderne

kunne øge de ældres appetit og derved optimere deres

ernæringsstatus. Jeg synes selv, at det var utrolig lærerigt

at deltage i dette projekt, hvorfor jeg gerne vil dele nogle af

mine oplevelser og erfaringer herfra med andre. 

Måltidspilot

Min stilling havde betegnelsen måltids-

pilot, og jobbets primære opgave var at

yde støtte til de småtspisende beboere,

der var udvalgt til at deltage i projektet.

Der var ansat faste måltidspiloter samt

vikarer, som indgik i en fire timers vagt-

plan alle ugens dage undtagen søndag.

Måltidspiloterne var alle studerende,

men med forskellig baggrund indenfor det sundhedsfaglige områ-

de, hvilket betød, at der bl.a. var ansat pædagog-, sygeplejerske-,

læge- samt ernæring- og sundhedsstuderende. Måltidspiloternes

vagter begyndte  altid om eftermiddagen, hvor man mødte på en

af projektets tre interventionsafdelinger. Jobbet bestod i at hygge

om de ældre, tilbyde energirige snacks og drikkevarer både efter-

middag og aften, samt støtte og evt. made dem under aftensmålti-

det. Der var udarbejdet en mappe med handleplaner for hver af

beboerne, så alle måltidspiloter havde let tilgængelig information

om deres tilstand, ressourcer og behov. Det var op til den enkelte

måltidspilot selv at planlægge sin vagt samt tidsforbrug hos den

enkelte beboer, dog med det krav at udføre de opgaver, der var

indskrevet i handleplanen. Efter endt vagt skulle der udfyldes kost

og aktivitetsskemaer for hver beboer, samt noteres tips og ideer til

optimering af de ældres kostindtag.  

Manglende lyst til at spise og drikke

”Så er der kaffe, Hr. Mortensen, har du lyst til at få et stykke kage

til?” Kaffen serveres først til de få beboere, der er friske nok og

har lyst til at opholde sig i dagligstuen, hvorefter eftermiddagsvag-

ten går rundt med serveringsvognen til de desværre mange

beboere, der sidder alene inde på deres værelser. De har ikke

styrke og ressourcer nok til at komme ud, hvilket betyder, at man-

ge er ensomme, på trods af at de bor side om side. Som bekendt

influerer både ensomhed og mangel på aktivitet negativt på lysten

til at spise og drikke, hvilket tydeligt ses hos afdelingens beboere.

Der er desværre ikke mange, der har den store lyst til at spise og

drikke, og mad og drikkevarer ses tit og ofte stå urørt hen, hvorfor

projektet i mine øjne er meget kærkomment. 

På mine vagter begyndte jeg altid med at gå rundt og hilse på

beboerne, småsludre lidt og medbringe snacks og drikkevarer til

dem. Såfremt beboerne havde lyst og kunne overkomme det,

kunne vi lave aktiviteter udenfor afdelingen, bl.a. gå en tur uden-

for, handle hos købmanden eller gå ned i Sølunds café. 

Nogle af de største udfordringer i at være måltidspilot var at tackle

de ældres manglende appetit og lyst til at spise. Det var en pæda-

gogisk udfordring, der krævede opfindsomhed, og mange gange

skulle der adskillige forsøg til, før det lykkedes. Etiske dilemmaer

var der også en del af, bl.a. når nogle beboere var i dårligt humør

og nægtede at spise. Andre var livstrætte og ønskede af den årsag

ikke at spise, hvilket til tider kunne være rigtig svært at håndtere,

da mit job jo netop var at få dem til at spise og drikke. 

Snacks og drikkevarer

De snacks, som måltidspiloterne serverede, var indkøbt specielt til

projektet og bestod af energirige fødevarer som kiks, chokolade,

nødder og marcipan. Lidt anderledes så det dog ud med drikke-

varerne, idet tilbuddet her var begrænset til kaffe, te, vand og saft.

Mælk og mælkedrikke blev primært serveret til morgenmaden, og

energi- og proteindrikke blev desværre langt fra anvendt til alle de

beboere, der havde behov for dem. Som kommende diætist pinte

det mig at se flere småtspisende, – desværre også underernære-

de, beboere drikke næringsfattige drikke, som saft og kaffe. I køk-

kenet var der nemlig rig mulighed for at tilberede energi- og pro-

teinrige drikkevarer, og jeg begyndte da også hurtigt selv, med

inspiration fra ”Lidt, men godt, Finsenscenterets Kogebog ”,som

jeg havde fået kendskab til under min praktik på Rigshospitalets

Ernæringsenhed, at tilberede bl.a. koldskål og milkshakes til

”mine” beboere. Glæden og taknemmeligheden over, at jeg havde

lavet noget helt specielt til dem var stor.

Af Maria Mejer Nielsen, Klinisk diætist, dimitteret fra SUHRS Seminarium juni 2009
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Projekt ”Småtspisende beboere på plejehjem 
– et interventionsprojekt med måltidspiloter”.



Mine erfaringer og oplevelser

Under projektet stod det mig hurtigt klart, at det er en kompleks

opgave at sikre, at de ældre får tilstrækkelig og rigtigt mad og drik-

ke, i forhold til deres ernæringstilstand. Der er ikke tvivl om, at det

er en ressourcekrævende opgave, idet den bl.a. stiller krav til, at

der fokuseres på betydningen af rigtig ernæring, et rart spisemiljø,

beboernes tilstand samt personalets viden og holdninger til

madens betydning. Jeg tror, at nogle af disse krav ville kunne

imødekommes ved at fokusere på at øge interessen for ældreer-

næring hos personalet. Dette kunne f.eks. gøres ved at ansætte

diætister til bl.a. at undervise personalet, idet ny viden som

bekendt ofte skaber fornyet interesse og derved øger motivationen

for at tilbyde de ældre sufficient ernæring. Endeligt burde måltids-

døgnet udvides til ikke kun at omfatte faste spisetider, men også

indeholde et større udbud af såvel sund og nærende ældrevenlig

mad samt energirige snacks og drikkevarer.

Efter at have været måltidspilot på Sølund er jeg ikke i tvivl om, at

vi som diætister kan gøre en stor forskel på ældreområdet, og jeg

er sikker på, at vi i fremtiden vil kunne få et konstruktivt samar-

bejde med de andre faggrupper, der var repræsenteret i projektet. 

maria-mejer@hotmail.com

Plejecentret Sølund er beliggende i Københavns

Kommune, og har ca. 360 boliger fordelt på tre høj-

huse. Sølund er Danmarks første forskningspleje-

hjem.

Projektet foregik på tre interventionsafdelinger i B-

huset, som huser nogle af de mest plejekrævende

beboere på Sølund.

Projektet ”Småtspisende beboere på plejehjem – et

interventionsprojekt med måltidspiloter” begyndte  i

september 2007 og sluttede i sommeren 2008.

Resultatet af projektet blev udgivet i marts 2009 og

viste at en fokuseret indsats omkring indtagelse af

måltider giver resultater som bl.a. kan måles i en

vægtforøgelse hos beboerne.

Yderlig information om Sølund og projektet kan fin-

des på www.soelund-kbh.dk  

Vodisys Medical Software
Sluseholmen 2-4, 2450 København SV

T +45 3694 4858

E Denmark@Vodisys.Net  I www.vodisys.net

Vodisys.Net er skræddersyet software til diætister. De forskellige

dele muliggør effektive arbejdsprocesser:

  en integreret sygejournal   planlægning og tidsregistrering

  detaljeret beregning af næringsindholdet i fødevarer   baseret på

den seneste danske fødevaretabel   opgavestyring   registrering

af produktudlevering    fakturering   beregning af relevante mål, 

såsom BMI.

Som noget nyt gør vores modul, VodiWeb, det nu også muligt at

holde videokonsultationer mellem diætist og patient.

Specialiserede opgaver er samlet i forskellige moduler:

VodiWeb: et webmiljø, som er tilgængeligt for alle brugergrupper.

VodiMind: måling af motivation og tilbøjelighed til at følge rådgivning.

VodiPDA: registrering af patientdata og madindtagelse på lomme PC 

VodiHosting: automatisk backup, vedligeholdelse og opdatering af 

Vodisys.NET og dine data. 

For mere information: www.vodisys.net 

Software man
får det bedre af



At have studerende er en nødvendighed for at sikre det

diætetiske fagområde ligesom det giver mulighed for at øse

af erfaring og præge de studerende. 

På Holbæk Sygehus begyndte vi i 2005

at have klinisk diætiststuderende fra

bacheloruddannelsen på Ankerhus

Seminarium (Ankerhus) University

College Sjælland. Umiddelbart inden

den første studerende begyndte, havde

jeg gennemgået modulet Klinisk vejle-

der inden for diplomuddannelsen samt

fået en del inspiration fra den uddan-

nelseskoordinerende sygeplejerske på Holbæk Sygehus, Heidi

Lemb. På den baggrund følte vi os ret godt rustede til at modtage

klinisk diætiststuderende. Motivationen for at have studerende i

praktik var vi ikke i tvivl om – at deltage i uddannelse af kliniske

diætister er en nødvendighed for at sikre vores fagområde frem-

over – og samtidig giver det mulighed for at øse af vores erfaring

og præge de studerende. Desuden er det en ideel måde at holde

sig á jour med, hvordan uddannelsen til klinisk diætist udvikler

sig, og hvor fokusområderne er. 

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan vi planlægger og gennem-

fører et praktikforløb, hvilke tanker og begrundelser, der ligger

bag, og hvilke erfaringer vi har gjort undervejs.

Planlægning af et praktikforløb

1-2 måneder før den studerende skal begynde, udarbejder vi en

praktikplan over et forløb på otte uger, svarende til praktik 1 eller

2. Praktikplanen består af et skema, hvor faste elementer som

introduktion, forventningssamtale, vejledningstimer, studiedage fx

i sygehusets køkken og slutevaluering fastlægges. Samtidig boo-

kes det ind i vores kalendre. Hidtil har det ikke på forhånd været

bestemt, hvilken klinisk diætist, den studerende skal følge, eller

hvilke patienter, den studerende skal deltage i behandlingen af,

udover hvad der er beskrevet af mål for praktikken i studiehånd-

bogen.

På baggrund af flere evalueringer, hvor de studerende melder til-

bage, at det især i starten er forvirrende for dem at have forskelli-

ge praktikvejledere på samme uge, har vi til næste forløb planlagt,

at den studerende følger den samme kliniske diætist en uge ad

gangen i starten af praktikken.

Samtidig med, at praktikplanen udarbejdes, skrives og sendes

velkomstbrev til den studerende med lidt praktisk information og

et oplæg til, at vi til introduktionen den første dag vil drøfte både

den studerendes og praktikstedets forudsætninger. Praktikplanen

medsendes ikke, men gennemgås ved introduktionen.

Vi laver en praktikmappe til den studerende med forskellige papi-

rer, der bruges undervejs i praktikken.

Praktikmappens indhold

n Praktikplan.
n Oplæg til introduktion og forventningssamtale.
n Arbejdspapirer til daglig beskrivelse af den studerendes

arbejde, evaluering og mål samt vejledning i at bruge
papirerne.

n Checkliste, så den studerende kan registrere antal og type
af patienter, samt hvilken funktion hun/han har haft.

n Oversigt over kliniske diætister ansat på Holbæk Sygehus
og vores specialer.

n SKS (Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem) -koder til
registrering.

n Terminologien for kliniske diætister (1).
n Skema til den studerendes evaluering af praktikstedet.

Mappen tilhører den studerende, men er på kontoret under prak-

tikken, med mindre andet er aftalt. Mappen indeholder ikke faglig

litteratur eller litteraturliste, da vores holdning er, at det er uddan-

nelsesstedet, der har ansvar for teoriundervisningen, mens vores

ansvar er den praktiske del af uddannelsen. Litteraturlisterne i

studiehåndbogen anvendes, når vi drøfter litteratur med den stu-

derende.

Praktikforløbet

I de første 1-2 praktikuger skal den studerende forholde sig til sin

nye rolle og identificere sig med den. Derfor er det vigtigt, at der

bliver skabt en tryg atmosfære, som skal danne grundlag for den

Af Anne Marie Holm Herz, klinisk diætist, Holbæk Sygehus
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mere aktive arbejdsfase (2). Vi finder det derfor naturligt at afhol-

de forventningssamtale i denne periode, da den skal danne

grundlag for samarbejdet i hele praktikperioden. Efter nogle dage

på praktikstedet har den studerende desuden nogle forudsætnin-

ger for at beskrive sine forventninger. Forventningssamtalen skal

være forberedt skriftligt forinden af den studerende og afleveres til

den ansvarlige praktikvejleder dagen før.

Vejledning

Af praktikplanen fremgår det, at der hver uge er en faglig vejled-

ning og en refleksiv vejledning af en times varighed. I starten af

praktikperioden har vi sat emner på til faglig vejledning, fx gen-

nemgang af ernæringsscreening, opbygning af journal og skriv-

ning af journalnotat samt gennemgang af terminologien for klini-

ske diætister. De refleksive vejledninger er til fordybelse og reflek-

sion – i begyndelsen lægger praktikvejlederen op til refleksion,

men senere i forløbet er det den studerendes ansvar på forhånd

at planlægge, hvad hun/han vil tage op både til faglige og refleksi-

ve vejledninger. Formålet er at holde fast i den studerendes

ansvar for egen læring og uddannelse. Hvis den studerende ikke

har oplæg til vejledningerne, kan de aflyses. Ud over disse plan-

lagte vejledningstimer er der løbende vejledning, når den stude-

rende har optaget kostanamnese eller gennemført diætbehand-

ling. Det fungerer udmærket, selv om der ikke på forhånd er afsat

tid til det i kalenderen, da vi stræber efter at vejlede ud fra Lauvås

og Handals vejledningssløjfe – se artiklen ”Vejledning af klinisk

diætiststuderende” i dette blad. Der laves notater i arbejdspapirer-

ne efter en handling. Også her er det den studerendes ansvar at

sørge for, at praktikvejlederen udfylder arbejdspapirerne. 

Systemet med løbende at notere, beskrive og evaluere den stude-

rendes indsats fungerer godt hos os. Vi er seks kliniske diætister,

der har kontakt med den studerende og for at holde den røde

tråd i praktikken, sørge for løbende udvikling af den studerendes

opgaver og til sidst at kunne udarbejde en slutevaluering, er den-

ne skriftlige proces vigtig. 

Til vurdering af den studerende er vi opmærksomme på at benytte

den rette taksonomi. Den taksonomi vi bruger, er udarbejdet af de

praktikansvarlige sygeplejersker ud fra Blooms taksonomi og

anvendes også til sygeplejestuderende på Holbæk Sygehus. For at

undgå tvivl om den studerende har bestået praktikken eller ej, er

det især i slutevalueringen vigtigt at anvende de rette termer.

Cases

Efter at vi flere gange har oplevet, at vi løbende og især ved slut-

evalueringen havde svært ved at vurdere den studerendes faglige

niveau, har vi udarbejdet forskellige cases, der udleveres, hvor de

fagligt er relevante i forhold til praktikperioden, og hvilken diætist

den studerende følger. Vores oplevelse er, at cases er en god

måde for de studerende at repetere teorien på, og gennemgangen

af dem lægger op til drøftelse af fx analyse af kostanamnese og

behandlingsmodellen generelt. Oftest kræver vi ikke, at besvarel-

sen afleveres, men blot gennemgås mundtligt med praktikvejlede-

ren. Typisk har den studerende en uge til at løse en case.

Evaluering

Slutevalueringen laves skriftligt ud fra et oplæg fra Ankerhus. Den

udleveres ikke til den studerende før under selve mødet for slut-

evalueringen, der finder sted 1-2 dage før den sidste dag i prak-

tikken, så vi gensidigt har mulighed for at drøfte eventuelle

spørgsmål eller misforståelser, inden den studerende forlader os.

Ved slutevalueringen læser vi simpelthen op fra papirerne, hvad

og hvordan, vi har evalueret den studerende. På den måde er alt

sagt højt - vi har mulighed for at uddybe evalueringen, og alle kan

stille afklarende spørgsmål. Hvis muligt underskrives papirerne af

den studerende og den ansvarlige praktikvejleder ved slutningen

af mødet. Alternativt rettes papirerne til og underskrives dagen

efter. 

Deltagerne til slutevalueringen er den studerende, den ansvarlige

praktikvejleder og en anden klinisk diætist, der har været gen-

nemgående i praktikforløbet. Vi har ind i mellem benyttet os af, at

en lærer eller den studieansvarlige på Ankerhus også har deltaget,

hvilket har været udbytterigt for alle parter. Derfor vil vi fremover

invitere Ankerhus til samtlige slutevalueringer. 

amhz@regionsjaelland.dk
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I denne artikel vil vi give forslag til, hvordan vi som kliniske

diætister kan vejlede de studerende, så de får den bedste

mulighed for refleksion, både i planlægningen af en diæt-

behandling og efter udførelsen.

Som vejledere af studerende i klinikken har vi ind imellem oplevet

det som en udfordring at give de studerende vejledning. Vi har

begge været på modulet klinisk vejleder på diplomuddannelse og

har skrevet opgaver om vejledning og har fået indblik i forskellige

teorier og måder at udføre denne opgave på.

En del af det, som vi beskriver, gjorde vi også før vejlederuddan-

nelsen, ligesom mange af jer kollegaer sikkert gør det. Men vi

synes, vi har haft gavn af at diskutere vores metoder og strukture-

re dem ved at skrive metoderne ned. 

Den studerende bliver informeret om vores metoder, og det er en

fordel for den studerende, at vi alle her gør det på samme måde.

Metoderne kan bruges i alle stadier af praktikken.

I de refleksive vejledninger (jf. A.H. Herz’s artikel i dette blad)

anvender vi også den systemteoretiske metode, hvor princippet er

at ”forstyrre” den studerende. 

Vejledning

Vores vejledningsmetode tager udgangspunkt i de norske profes-

sorer i pædagogik, Lauvås og Handals (L og H) teorier. De beskri-

ver en komplet vejledning kaldet Vejledningssløjfen, der består af

fire punkter: Vejledningsgrundlag, førvejledning, gennemførelse og

eftervejledning (1,2).

Generelt ved alle former for vejledning af studerende, er det vigtigt

at lave aftaler for vejledningen om fx tid og retten til timeout (3).

Den studerende gives tid (min. 30 minutter), gerne dagen

før, til at forberede sig til den forestående diætbehandling og

skrive et vejledningsgrundlag. Det tvinger den studerende til

at tænke over, hvordan hun/han vil udføre diætbehandlingen.

Følgende er gode råd til de studerende ved udarbejdelse af

et vejledningsgrundlag (2).

n Skriv tydeligt og konkret, lad være med at skjule det, du er

usikker på eller det, du ikke ved, hvordan du skal gøre, for

det er jo det, du skal have vejledning om.

n Skriv kortfattet, men skriv så meget, som du mener, vejlede-

ren har behov for. 

n Vær konkret og detaljeret vedr. de emner, du ønsker vejled-

ning om. 

Følgende skal beskrives i vejledningsgrundlaget 

Situationen: Resumé af patienthistorie.

Formål/målet: Hvad er formålet med diætbehandlingen, hvad er

målet, hvilket niveau skal patienten nå?

Planen: Her skal modellen for diætbehandling (4) bruges, dvs.

hvad er fokus i kostanamnesen, hvordan optages denne, bruges

hjælpemidler? Hvad er fokus i diætvejledningen?  Hvordan vejledes

der, og hvilke diætvejledningsmaterialer anvendes og udleveres?

L og H (1,2) anbefaler, at vejledningsgrundlaget afleveres til vejle-

der. Det synes vi er for tidskrævende, i stedet refererer den stude-

rende vejledningsgrundlaget som det første i førvejledningen. 

Førvejledning

Vi sætter 10 minutter af til denne. Den bør ikke foregå umiddelbart

før diætbehandlingen, idet den studerende da ikke har tid til evt. at

justere vejledningsgrundlaget, inden hun/han skal diætbehandle.

Førvejledning består af tre trin

Afklaring/uddybning; den studerende fremlægger sit vejlednings-

grundlag, så diætisten kan sætte sig ind i, hvilken patient, der skal

diætbehandles, samt hvordan den studerende vil gøre det.

Diætisten skal spørge ind til hvad, hvordan og hvorfor den stude-

rende vil gøre, som hun/han beskriver. Spørgsmålene skal også

afdække, om der er noget, den studerende er usikker på.

Af Kit Henningsen og Anette Damsgaard Koch, kliniske diætister, Holbæk Sygehus
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Analyse; diætisten skal komme med sine input til den studeren-

des plan, fx brug af vejledningsmateriale hun/han ikke kender.

Det er vigtigt, at diætisten først kommer med sine input her. Det

er også her, diætisten kan vejlede i forhold til det, den studerende

evt. er usikker på.

Konklusion; her skal diætisten mest lytte. Den studerende skal

reflektere over, hvad hun/han har fået ud af vejledningen og drage

foreløbige konklusioner. Det er ok, hvis hun/han efterfølgende

ændrer sit vejledningsgrundlag.

Det er vigtigt, at der i slutningen af førvejledningen aftales, hvad

diætistens rolle skal være under gennemførelsen af diætbehand-

lingen.

Gennemførelse

Vores holdning er, at diætisten som hovedregel altid skal være til

stede. Først i slutningen af sidste praktikperiode lader vi evt. den

studerende være alene ved et par diætbehandlinger.

Diætisten observerer altså, hvordan den studerende udfører diæt-

behandlingen.

Efter seancen skal den studerende have tid til at lave en kort

praksisbeskrivelse af diætbehandlingsforløbet, og sammenholde

det med det planlagte. Det er en vigtig proces for den studerende

at skrive ned, hvad hun/han oplevede, der skete, i forhold til det

planlagte. 

Eftervejledning

Denne sker på grundlag af den studerendes praksisbeskrivelse,

sammenholdt med observationer. Da diætisten har observeret

situationen, mener vi ikke, det er nødvendigt at få det skriftligt.

Rent praktisk skal eftervejledningen først foregå dagen efter vej-

ledningen, eller i hvert fald senere på dagen.

L og H gør ikke særlig meget ud af eftervejledningen. Som hjælpe-

redskab til at få den studerende til at reflektere bruger vi en

model modificeret efter Moxnes erfaringskæde (5), se fig. 1.

Eftervejledningen kan hurtigt tage tid, men vi forsøger at bruge

højst 15 minutter.

Mange studerende vil gerne diætbehandle så mange patienter

som muligt, men vi mener, at antallet af patienter ikke skal være

større, end den studerende har ressourcer til at gennemgå oven-

stående proces. 

Refleksiv vejledning – kan også være ”en forstyrrelse”

I tiden, vi afsætter til refleksiv vejledning, kan den studerende væl-

ge at lave et nyt vejledningsgrundlag med en generel situation

eller tage fat i et punkt fra et tidligere vejledningsgrundlag, som

hun/han har behov for at få uddybet. Dette kan gennemgås enten

via metoden skitseret i fig.1, eller den systemteoretiske, som kort

vil blive beskrevet i det følgende.

Princippet i systemteorien er, at den studerende sammen med

diætisten undersøger et område, der enten kan være abstrakt,

dvs. måden at tænke på, eller konkret, dvs. måden at praktisere

på. Undersøgelsen er ikke problemløsning. Den kan medføre

både yderligere undersøgelser ved senere lejligheder, men kan

dog også føre til et handlingsperspektiv, uden at det er det egentli-

ge formål (6). 

Refleksionen kræver, at den studerende ønsker og ser nødvendig-

heden af, at diætisten støtter hende/ham i at undersøge noget i

konkret praksis eller i tankemåden, og at hun/han vover at miste

fodfæstet i perioder under selve vejledningen. Diætisten kan hver-

ken tvinge den studerende til at lade sig forstyrre eller planlægge,

hvad hun/han lærer af forstyrrelsen. Forstyrrelsen ses som et

bevidst forsøg på at fremprovokere tænkning hos den studerende, 
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Observation og/eller
Praksissituation

AnalyseFremtiden

Vurdering

1. 
n Den studerende skal

skrive situationen
ned.

n Hun skal gøre sig
klart hvad hun vil
have vejledning i.

n Beskrivelsen kaldes
vejledningsgrundlag.

3.
n Hvad har jeg lært?
n Hvad har jeg ikke

lært?
n Hvad var det godt

for?
n Obs. Læring er både

faglig og personlig

4.
n Hvordan kan det

lærte bruges?
n Hvad vil hun gøre

fremover? 

2.
n Hvad?
n Hvad skete der?
n Hvad siger teorien om det?
n Hvordan?
n Hvordan vejledte du i forhold

til din planlægning?
n Hvordan reagerede du?
n Hvordan reagerede den

anden?
n Hvorfor?
n Hvorfor vejledte du som du

gjorde?
n Hvorfor reagerede den anden

som den gjorde?
n Hvorfor reagerede du som du

gjorde?

1.

2.

3.

4.

Figur 1. Model til eftervejledning/refleksiv vejledning (5)



! Uddannelse af kliniske diætister

Uddannelsen foregår aktivt fra tre uddannelsessteder:

VIA-University College i Århus, SUHRS Seminarium og Ankerhus

n For tiden uddannes årligt omkring 60 kliniske diætister fordelt på de tre uddannelsessteder

n Fra foråret 2010 starter endvidere uddannelse i Haderslev. Det forventes at der startes med 12 studiepladser

så mulighed for refleksion opstår (6). Forstyrrelsen skal sættes ind

på den studerendes ”blinde pletter”. ”Blinde pletter” vil sige, at vi

hver især kun er i stand til at se verden ud fra vores eget syns-

punkt og forforståelse (7). Vi kan ikke selv skabe den distance til

os selv, der er nødvendig for at kunne se på os selv udefra. Det

understreger, hvorfor det er diætistens opgave at lede den stude-

rende i refleksionsprocessen.

En tilpas forstyrrelse skal både komme ud over den sædvanlige

forståelsesramme og respektere den studerendes tilgang til ver-

den (8). En over- eller underforstyrrelse vil medføre, at refleksion

udebliver (6).   

Det er den studerende, der i passende tid forinden den refleksive

vejledning, har lavet et vejledningsgrundlag og dermed valgt, om

fokus i vejledningen skal være abstrakt, dvs. omhandle tænkemå-

de eller konkret, dvs. omhandle praksis. Et eksempel på abstrakt

fokus kan være at møde en døende patient, og konkret fokus vej-

ledning af en døende patient. Det har den fordel, at den studeren-

de undersøger et område, som hun/han selv ønsker at blive klo-

gere på (6), og derved medfører det forhåbentlig også en erken-

delse og eventuelt læring. 

Forholdet mellem diætist og studerende skal være asymmetrisk,

da diætisten skal indeholde en større kompleksitet og altså have

større overblik og viden, end den studerende (9). 

Foreløbig har vi kun prøvet vejledningsmetoderne med en enkelt

studerende. Metoderne er spændende at anvende og medvirker

til, at den refleksive vejledning giver anledning til refleksion hos

både studerende og diætist.

anko@regionsjaelland.dk

ksee@regionsjaelland.dk
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Vægtstop-rådgivning 

Skanderborg kommune modtog i 2008 sammen med

Silkeborg Kommune knapt 1,1 mio. fra Sundhedsstyrelsen

til ”vægtstoprådgivning” – et nyt tiltag, som også vedkommer

kliniske diætister. Midlerne er bevilget, fordi

Sundhedsstyrelsen har afsat foreløbig 21 mio. kr. til indsat-

ser over for svært overvægtige voksne. 

Princippet i vægtstoprådgivning

Vægtstoprådgivning er baseret på prin-

cippet om, at man bedst taber sig ved

at ændre sine vaner gradvist og i form

af få ændringer af gangen – ”små

skridt”. Sundhedsstyrelsen og Komiteen

for Sundhedsoplysning har udgivet en

lille bog om princippet bag vægtstop-

rådgivningen: ”Små skridt til vægttab –

der holder” og den bestilles på adressen www.sundhedsoplys-

ning.dk

Målgrupper

Målgrupperne i form af ”vægtstoppere” er på forhånd defineret fra

Sundhedsstyrelsen og ud fra deres liste er der valgt tre målgrupper

i Skanderborg Kommune: Nybagte mødre, medarbejdere i kom-

munens ældrepleje og ledige. Kriteriet for at deltage i et vægtstop-

forløb er BMI>30. 

Hvem uddannes? 

Vægtstoprådgivere er medarbejdere, der i forvejen arbejder i orga-

nisationen. En vægtstoprådgiver vil typisk have en sundhedsfaglig

baggrund som fx sygeplejerske eller fysioterapeut. I Skanderborg

Kommune uddannes fem vægtstoprådgivere: En fysioterapeut til-

knyttet kommunens kompetencecenter, en sundhedsfaglig medar-

bejder fra ældreområdet, to sundhedsplejersker og undertegnede.

Når projektet afsluttes i slutningen af 2010 skal vi overveje, om til-

tagene skal implementeres i daglig drift på samme måde, som vi i

dag har rygestoprådgivning i daglig drift i Skanderborg Kommune. 

Uddannelsen

En vægtstoprådgiver gennemgår i alt seks dages kursus fordelt på

tre trin. Trin 1= tre dage, trin 2 = to dage og trin 3= en dag. 

Trin 1

n Gennemgang af "Store skridt" (diæter, kostplaner, tællesyste-

mer, pulver-baserede diæter mv.). Mad og ernæring - herun-

der fokus på nydelse af mad.

n Fysisk aktivitet - i teori og praksis. Gennemgang af praktiske

øvelser, det kan lade sig gøre at udføre - også selvom klienten

er meget overvægtig.

n Psykologi - madens psykologiske betydning, fremme og vedli-

geholdelse af motivation, psykogiske strategier og metoder til

adfærdsændring, overspisning.

Trin 2

n Gennemgang og øvelse af den professionelle samtale.

Trin 3

n Netværksskabelse

Der går et par måneder mellem hvert trin, hvor man er tilbage i sit

daglige arbejde. Sundhedsstyrelsen har udliciteret uddannelsen til

Det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt (NUMO) – læs

mere på www.numo.nu. Uddannelsen afvikles på Århus Idræts -

højskole og på Gerlev Idrætshøjskole. Der er 20-25 deltagere på et

hold.    

Uddannelsens indhold fokuserer på ”konceptet små skridt”, mad

og ernæring – meget fokus på sanselighed og nydelse ved mad,

fysisk aktivitet (i teori og praksis), psykologi og den professionelle

samtale. 

Vægtstopforløbet

Vægtstoprådgivning afprøves som gruppeforløb med 8-10 personer

pr. gruppe. Grupperne ønskes så homogene som muligt mht.

alder, køn og BMI. Et gruppemøde afvikles over 1½ time. Vejning

og måling kommer udover denne tid.  

Tidsplan for vægtstopforløbet 

n Før start: Individuel indslusningssamtale (30 minutter pr. person) 

n Start – uge 1: Et fælles informationsmøde på 1½ time med fore-

læsning for flere (fx tre) grupper på én gang. 

n Gruppemøde (behandling) Uge 2, 3, 4, 5, 7, 9 og 12 

n Opfølgning: Tre mødegange i grupper over 12 mdr.  

n Samlet varighed: 15 mdr. 

Af Kirsten Færgeman, klinisk diætist, cand.scient. i human ernæring, sundhedskonsulent i Skanderborg Kommune
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Kostindhold i gruppeforløb

I forbindelse med gruppeforløbene holder vægtstoprådgiveren kor-

te oplæg om bl.a. kost. Der er fastlagt bestemte temaer som fx

drikkevarer, frugt og grønt, søde sager, fedt og overspisning, men

gruppeforløbene tilrettelægges ellers i forhold til deltagernes

ønsker. Det kan fx være gennemgang af varedeklarationer i forbin-

delse med en indkøbstur. 

I forhold til kost fokuseres meget på, at det er små skridt af gan-

gen i stedet for ”store skridt”. Se boks.

Vægtstop-rådgivning kontra klinisk diætist ved behandling af

overvægt

Ernæring fylder meget lidt på vægtstoprådgiveruddannelsen (ca.

en dag), og den viden, deltagerne får, kan på ingen måde kvalifi-

cere nogen til at varetage diætvejledning. Det er heller ikke menin-

gen. Hensigten er, at vægtstoprådgiveren skal fungere som facilita-

tor og støtteperson for forandringsprocesser i ”vægtstopperens” liv,

og rådgivningen kan derfor ikke sammenlignes med en klinisk

diætists arbejde med diætvejledning af overvægtige. 

Kun tiden kan vise, om vægtstoprådgivningen er kommet for at bli-

ve. Projektet følges tæt af Sundhedsstyrelsen og en ekstern evalua-

tor. Så fortsættelse følger i dette blad, når evalueringen er afsluttet,

formentlig i 2011. 

kirsten.faergeman@skanderborg.dk
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Klinisk diætist løb med 
Astma-Allergi Forbundets posterpris

Posterprisen bliver uddelt på årsmødet for Dansk Selskab

for Allergologi og er en anerkendelse af den forsker, der

bedst formår at formidle sine forskningsresultater indenfor

allergologi på en poster.

Vinderen Heidi Julius Schnoor er klinisk diætist på

Rigshospitalets Allergiklinik og havde lavet en poster, der

omhandler den manglende brugbarhed af en kommerciel test til

måling af det histamin-nedbrydende enzym DAO

(Diaminoxidase).

- Heidi Julius Schnoor havde lavet en poster med et flot design

og et klart budskab. Vi kigger både læsevenlighed, layout, fagligt

indhold, æstetik, samt hvor tyde-

lig konklusionen er. Heidi har

lavet en meget flot poster, med

en klar konklusion, siger

Overlæge Kirsten Skamstrup

Hansen fra Dansk Selskab for

Allergologis bestyrelse og en del

af dommerpanelet.

Andenpladsen gik til Betina

Thuesen fra Forskningscenter for

Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital, mens tredjeplad-

sen igen i år gik til Sidsel Johnsmark fra Laboratoriet for medi-

cinsk allergologi på Rigshospitalet.

Store skridt

Spis 600 gram frugt og grønt 

Dyrk motion en halv time om dagen

Spis rugbrød i stedet for lyst brød

Hold op med at bruge fedtstof på brødet 

Drik vand i stedet for sodavand

Holde op med at spise slik

Små skridt

Spis et æble mere

Gå en tur på 10 min.

Spis lyst brød med højere indhold af fuldkorn og fiber

Skift fedtstoffet på brødet ud med skrabet minarine

Erstat sukkerholdig med light

Spise frugt i stedet for slik én gang om ugen

Diætisten ønsker tillykke
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Løn og løntillæg til nyuddannede 
og andre i Regionerne

Som studerende er det ikke altid nemt på forhånd at forestil-

le sig de udfordringer, der kan komme, når man endelig efter

endt uddannelse er klar til at tage fat på arbejdsmarkedet.

Der er en udfordring mht. hurtig indmeldelse i A-kasse for at

undgå karantæne, skulle drømmejobbet ikke lige stå og vente

efter dimissionen. Og skulle et job være indenfor rækkevidde,

så er det også her vigtigt at være opmærksom på følgende: 

Bliver du ansat som klinisk diætist i en

af de 5 Regioner, vil du være omfattet

af Sundhedskartellets overenskomst

med Danske Regioner. Danske

Regioners overenskomst med

Sundhedskartellet opererer med et

tostrenget lønsystem. Af historiske grun-

de har parterne i denne overenskomst

valgt at holde de kliniske diætister fast

på en grundløn på løntrin 6. Løntrinnet i overenskomsten afspejler

ikke, at uddannelsen til klinisk diætist har ændret sig fra en etårig

overbygning til en 3½ årig uddannelse til professionsbachelor, og

med offentlig autorisation som sundhedsperson. Overenskomstens

grundløn kan suppleres med tillæg. De skal ikke forhandles cen-

tralt, men forhandles på og med den enkelte arbejdsplads, enten

ved en ansættelsessamtale eller en lønforhandling. Derfor kaldes

ordningen med tillæg også ”lokal løn”.

Gennem de sidste to år har vi set et stigende antal henvendelser

fra medlemmer, der føler sig forbigået ved forhandling af løntillæg i

Regionerne. Og vi har set eksempler på, at medlemmer i årevis er

aflønnet med grundløn og enten ingen eller kun symbolske tillæg.

Vi er derfor i FaKDs sekretariat gået i gang med at undersøge løn-

forholdene for medlemmer, der arbejder i Regionerne. Det bliver

en løbende og langvarig proces, og vi vil naturligvis regelmæssigt

informere om situationen, da vi bl.a. oplever, at løntillæggene er

omgærdet af mytedannelse og misforståelser.

Vi kan se en meget udbredt tendens landet over, hvor medlemmer

udover grundlønnen får et tillæg i form af et såkaldt ”autorisations-

tillæg” eller ”kvalifikationstillæg for autorisation”. Overenskomsten

indeholder faktisk ikke selv regler om et ”autorisationstillæg”. Men

overenskomstens regler om løntillæg (kvalifikationstillæg) gør det

naturligvis muligt at give et tillæg, fordi der ansættes en autoriseret

sundhedsfaglig medarbejder. Og det er som bekendt altid tilfældet,

når det drejer sig om en stilling som klinisk diætist. En sådan stil-

ling forudsætter pr. definition en person med autorisation.

Vi får ofte henvendelser fra medlemmer, der lige har fået deres

autorisation og som skal have vejledning til lønforhandlingen ved

deres første ansættelsessamtaler. Det er vigtigt at gøre det klart, at

man som nyuddannet naturligvis ikke automatisk er udelukket fra

at få et kvalifikationstillæg som en del af lønnen. Man kommer

nemlig ikke kun i betragtning til kvalifikationstillæg, hvis man har

langvarig erfaring eller specialisering med bestemte specialer.

Løntillæg i Regionerne forhandles en gang årligt (typisk i foråret)

mellem repræsentanter for arbejdspladsens ledelse og repræsen-

tanter for de enkelte faggrupper. Man taler her om ”lokale lønfor-

handlinger”. I praksis føres forhandlingerne ofte af tillidsrepræsen-

tanten. Enkelte medlemmer har selv forhandlet med deres leder.

Og FaKD har i 2008 og 2009 ført forhandlinger om tillæg med flere

arbejdspladser i Regionerne, hvor de kliniske diætister ikke har

haft en tillidsrepræsentant.

Forhandlingen om tillæg er netop en forhandling. Det er altid glæ-

deligt, når forhandlingen ender med et tilfredsstillende resultat.

Men det er en del af spillet, at den, man forhandler med, ikke vil,

som man selv vil. Her må man så gøre op med sig selv, om man

vil blive i jobbet og satse på en fornyet lønforhandling året efter,

eller om man vil søge nye udfordringer med gunstigere lønvilkår. 

Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO. ADVOKATER

Diætisten nr. 101 - 2009
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Vidensdag 29. oktober 2009 
i FUHUs konferencecenter

Foreningen af Kliniske Diætister inviterer til det årlige

FEPS-møde, hvor vi denne gang skal høre om overvægt i

relation til børn og unge. Som en del af programmet vil

FaKD præsentere resultaterne fra vores projekt ”overvægti-

ge børn i behandling hos diætister”, og lægge op til debat

om, hvordan vi som samfund behandler overvægtige børn

og unge.

Program følger snarest – husk at alle FaKD medlemmer er

gratis medlem af FEPS og derfor har mulighed for at delta-

ge i arrangementet til medlemspris.

MVH

Bestyrelsen

Fra Bestyrelsen

Ansættelsessamtalen er også en lønforhandling. Hvis du er nyud-

dannet og skal til de første jobsamtaler, kan du derfor sagtens

fremsætte ønske om et ”autorisationstillæg” oven i din grundløn.

Når grundlønnen i overenskomsten ikke afspejler uddannelsen,

som den er i dag, er det helt naturligt at bringe tillægget på bane.

Hvis ansættelsesstedet er positivt indstillet over for dit forslag om et

”autorisationstillæg”, er du velkommen til at henvise ansættelses-

stedet til at tage kontakt til FaKD. Vi har efterhånden et godt kend-

skab til de tillæg, der aftales i Regionerne og forhandler det gerne

for dig med din kommende arbejdsplads.

Udover den frustration, vi ser blandt medlemmer, der ikke indstil-

les til tillæg, oplever vi indimellem, at det kan medføre kurrer på

tråden blandt kolleger, hvis en, men ikke andre kolleger indstilles.

Vi må appellere til, at man ikke retter frustrationen over løntillæg

mod kolleger. Forholdet er nemlig, at Danske Regioners aftale med

Sundhedskartellet om løntillæg kun afsætter 0,8 % af den samlede

lønsum til lokalløn ved forhandlingerne i 2009 og 2010. Disse

beløb skal fordeles blandt samtlige faggrupper under Sundheds -

kartellets overenskomst. Denne lønramme betyder nemlig, at der

ikke er løntillæg til alle. Samtidig er der aftalt, at løntillægget mini-

mum skal udgøre 6100 kr. årligt, ekskl. pensionsbidrag. Er der

mange, der søger løntillæg, kan denne aftale hindre, at alle kan få

andel i den afsatte lønsum, da alle så vil skulle have minimum

6100 kr. om året. 

Det er de enkelte Regioner og deres arbejdspladser, der beslutter,

hvordan de ønsker lokallønpuljen fordelt. Hver Region har sin egen

lønpolitik, som typisk fremlægges for regionens Medarbejderind -

flydelsesudvalg (det såkaldte ”MED-udvalg”). Oplysninger om

Regionernes ”MED-udvalg” findes på Regionernes hjemmesider.

Hvis man skal positionere sig i forhold til løntillæg, vil det være en

god ide at sætte sig ind i den enkelte arbejdsplads’ lønpolitik. Er

den ikke at finde på Regionens hjemmeside, vil den kunne rekvi-

reres fra personaleafdelingen.

Autorisationstillæg er kun en af mange muligheder for tillæg, du kan

fremføre ved en lønforhandling. På foreningens hjemmeside kan du

som medlem finde lønstatistikken for 2008, der indeholder informa-

tion om mange andre typer tillæg, som medlemmer har forhandlet

sig til.

Og husk – en vigtig grund til at melde dig ind i FaKD er netop, at vi

som diætisternes fagforening kan hjælpe dig ved ansættelse og løn-

forhandlinger. Studerende har endda et særligt lavt kontingent og

ved at melde dig ind som studerende og derefter blive i FaKD er du

garanteret hjælp som nyuddannet. 

Fra Bestyrelsen Diætisten nr. 101 - 200934
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Redaktionsudvalg: Anne Marie Beck

Forretningsudvalg: Formand Ginny

Rhodes

PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og

næstformand Mette Pedersen

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny

Rhodes og næstformand Mette Pedersen

Medlemsudvalg: Dorthe Wiuf Nielsen,

Margit Oien Nielsen, May-Britt Riggelsen

Fagligt udvalg: Kirsten Petersen, Dorthe

Wiuf Nielsen

Nordisk Dietistforening/Nordic Dietetic

Association: Sekretær Helle Skandorff

Vestergård

4. – 9. oktober:

19th International Congress of Nutrition:”Nutrition Security for All”,

BITEC-Bangkok, Thailand, (www.icn2009.com)

29. oktober:

FEPS-møde hos FUHU, Købehavn

5. november:

Nutricia arrangerer diætistdag i Nyborg. Tilmelding på www.nutricia.dk

18. - 19. november:

Clinical trials with frail elderly persons, Hotel Artemide, Rom, Italien,

(www.serdi-fr.com)

5. - 8. december:

5th Cachexia Conference, Barcelona, Spain :

On-line registration booking for the 5th Cachexia Conference on the conference website at

http://www.cachexia.org.

2010

8. januar:

Årsmøde for kliniske diætister hos FUHU, København

19. – 20. marts:

First International Congress of Translational Research in Human Nutrition: Protein-energy metabolism in

aging and chronic diseases: role of nutrition and physical activity, Clermont-Ferrand, Frankrig,

(www.ictrhn2010.com)

6. - 8. maj:

International Conference on Developmental Origins of Health and Disease,

München, Tyskland, (www.metabolic-programming.org)

Møde- og kongreskalender 2009

Diætistens tema i december er
kvindesygdomme og kost



www.nestlenutriton.dk

Overskud 
til mere
NYHED Resource® addera plus
er en klar og energirig ernæringsdrik, 
baseret på naturlig frugtjuice.  
Resource addera plus er læskende  
og meget letdrikkelige og derfor 
perfekt som måltidsdrik eller som 
mellemmåltid. Med sit høje protein-
indhold (højere end mælk) bidrager  
Resource addera plus til en effektiv 
genopbygning af kroppen, samtidig 
med at den giver ekstra energi og 
næring. Lyst og overskud til mere 
– ganske enkelt.
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