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Ginny Rhodes
Formand

Sundhedsvæsenet i fremtiden
– hvor er vi på vej hen?
Så startede det nye år, og man håber jo

Det drejer sig også om arbejdet ude i kommunerne, hvor vi løben-

altid på, at det bringer noget godt med

de ser ukvalificeret arbejdskraft brugt til ganske komplicerede

sig. Vi har samtidig en ny regering, som

opgaver, bl.a. de nævnte opgaver omkring sondeernæring, hvor

knapt nok har haft tid til at komme i

hjemmeplejen ikke er klædt på til at varetage disse. Og manglen-

gang, måske ser vi snart godt derfra?

de tilbud til hjælp med ernæringen, fx til overvægtige børn, hvor

Alt det nye gør, at vi i dette blad har kig

det stadig halter meget.

på sundhedsvæsenet i fremtiden – hvilke rammer og fokus kan forventes fra

Her kunne man i anledning af nytåret minde om regeringens

stat, regioner og kommuner, hvor er vores faggruppe på vej hen,

udspil, ”Ny lighed i sundhed”, der både pegede på diætisttilbud

og hvad skal vi som faggruppe kunne honorere for at være en del

til overvægtige børn, men også muligheden for, at praktiserende

af det fremtidige sygehusvæsen?

læger kan henvise til diætist. At få ønsket opfyldt i disse krisetider
er måske optimistisk, men vi ser gerne, at der tænkes videre i de

Nogle kunne mene, at der mangler gode eksempler fra forfatterne

baner, så vi kan nå derhen, når økonomien spiller bedre. Så vil

i bladet på, hvordan vi kan udfylde de pladser, de ser til os. Andre

nogle i det mindste få hjælp til rette ernæring.

vil måske sige, at der er for lidt fokus på, hvordan det rent praktisk kan gribes an, altså både organisatorisk og økonomisk. Jeg

Men faktisk mener jeg, at artiklerne her viser, at der er kommet et

synes selv, at der er mange gode tanker i de artikler, vi bringer

anderledes fokus på, hvor vigtig ernæring faktisk er. Og det er

her, og satser på konkretiseringer i løbet af året.

ellers noget, jeg længe har undret mig over ikke rigtig har fået nok
opmærksomhed. Men nu kan vi læse, at den rette ernæring er

Det er selvfølgelig en fornøjelse at læse om vores kompetencer

rigtig vigtig, både for raske og syge, og at der både kan spares på

(Ida Husby s. 18) og tanker om videreuddannelse (Jens Rikardt

genindlæggelser, på personalets tid, ja, på pengepungen i det

Andersen s. 22), skrevet af fagfolk, der kender faggruppen. Og

hele taget. Og så oven i købet få gode sundhedsmæssige fordele

jeg håber, at alle vil nærlæse og forstå, hvad vores kompetencer

ud af det til borgere og patienter.

faktisk er, og hvor meget vi kan spænde over. For nej, det drejer
sig ikke bare om at kunne lave og servere mad, som nogle stadig

Med denne forståelse bør vi glæde os over, at 2012 tegner til at

går rundt og tror, at vi ernæringsprofessionelle gør.

blive året, hvor vi for alvor kan komme på banen med vores ernæ-

Det drejer sig i høj grad om at hjælpe den enkelte til den rette

ringsfaglighed og være med til at forme og præge fremtidens

ernæring, om det er kostvejledning eller diætbehandling. Det dre-

sundhedsvæsen.

jer sig om at kunne være med til at uddanne borgere og patienter
til selv at tage ansvar og handle. Det drejer sig om at hjælpe ved
overgange mellem sektorer, hvor meget stadig falder mellem to
stole, fordi der ikke er ansat de rette faguddannede til at overlevere fra region til kommune og checke køleskabe, iværksætte ernæringstilbud mv.
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Af Sophie Hæstorp Andersen, MF (S), sundhedsordfører, Flemming M. Mortensen, MF (S), forebyggelsesordfører, Julie Skovsby, MF (S), formand for
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Fotograf Steen Brogaard
Portrætfotos hentet på www.ft.dk

Julie Skovsby

Flemming M. Mortensen

Sophie Hæstorp Andersen

Til kamp for folkesundheden

Der er plads til forbedring i danskernes sundhedstilstand.

en sundere livsstil. Vi ønsker, at især de unge får sundere vaner,

I dag lever danskerne kortere tid end borgerne i næsten alle

og her ved vi, at afgifter er et effektivt instrument.

andre 29 OECD-lande. Eksempelvis har en dansker udsigt
til at leve 2½ år kortere end en svensker.

Vi forhøjer afgifterne lige nøjagtig så meget, at det har den ønskede effekt på forbruget og vores sundhed, og uden at det ender i
en voldsom stigning i grænsehandlen. Desuden annullerer vi med

Samtidig afhænger sundhedstilstanden for den enkelte dansker i

finansloven også de ellers planlagte besparelser på sundheds-

for høj grad af indkomst og uddannelse. Uligheden i sundhed er

fremme- og sygdomsforebyggelsesområdet.

alt for stor – vi skal have løftet bunden. Mænd med lav indkomst
kan forvente at leve 10 år kortere end velstillede, og udviklingen

Kosten er vigtig, hvis vi skal forbedre sundhedstilstanden

går den forkerte vej. I 1987 var forskellen på "kun" 5,5 år. Det er

Der er ingen tvivl om, at sund og næringsrig kost er helt central,

et komplekst problem, der bl.a. afhænger af livsstil og vaner.

hvis danskerne skal leve et længere og sundere liv. Kosten spiller nemlig en utrolig vigtig rolle i det daglige og for vores

Vi ved fra Forebyggelseskommissionen, at rygning, for lidt motion,

sundhed generelt. Den har betydning for vores trivsel,

alkohol og usund kost er årsag til ca. 40 pct. af alle sygdomme og

hvor syge vi er, hvor hurtigt vi fx heler, ligesom kosten

for tidlig død. Så med andre ord er der nok at tage fat på for at

spiller en rolle i forhold til, hvad vi fejler. Det er

få forbedret danskernes sundhedstilstand.

derfor ikke nok at fokusere på motion, rygning og alkohol, når vi taler sundhed og

Hvad skal vi gøre?

forebyggelse. Vi skal tænke kosten med.

Vi skal have brudt den kedelige placering, så danskerne kommer
til at leve sundere og længere. En bedre folkesundhed opnår vi

Desværre bliver danskerne tungere –

bedst ved at forebygge og forhindre, at sygdomme overhovedet

det gælder både børn og voksne.

opstår. Hvis vi lykkes med det, vil det både give et bedre helbred

Det medfører en række proble-

for den enkelte, færre udgifter til behandling og mindre sygefravær

mer i form af livsstilssygdom-

på arbejdspladserne.

me, men også fysiske,
psykologiske og sociale

Derfor har SRSF-regeringen forpligtet sig til at sætte nationale mål

problemer.

for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden.
Vi vil nå vores mål ved at prioritere forebyggelsesindsatsen både

Og det er en udfordring,

nationalt og i kommunerne.

vi skal tage alvorligt.

Når det gælder forebyggelse, spiller afgiftssystemet en vigtig rolle.
Derfor hæver vi fra 2012 afgifterne på usunde fødevarer, cigaretter, øl og vin mv. Det vil medvirke til et mindre forbrug og dermed
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Som politikere kan vi være med til at påvirke danskernes kostva-

Vi styrker adgangen til psykiatrien, så børn og unge med psykiske

ner. Her virker strukturelle tiltag som afgifter på sodavand, øl, vin

problemer får den nødvendige hjælp i tide. Og vi udvider adgan-

og usunde fødevarer effektivt i forhold til at begrænse køb af disse

gen til psykologbehandling, så langt flere kan bevare tilknytningen

varer. Men afgifter kan ikke stå alene.

til arbejdsmarkedet.

De dårlige og usunde vaner grundlægges allerede i barndommen,

Men de nye initiativer kan ikke alene udbedre et årtis manglende

og derfor skal vi allerede i daginstitutioner og skoler indtænke

prioriteringer på området. Derfor arbejder regeringen på en lang-

sund og ernæringsrigtig kost. Vi ved, at de unge bliver mere ind-

sigtet plan for psykiatrien, så også psykisk syge borgere er sikret

læringsparate af gulerødder end af kanelbrød. Derfor skal vi frem-

en ambitiøs forebyggende indsats og moderne behandling af høje-

me de sunde madvaner. Børn og unge skal vide, hvad der er for-

ste kvalitet.

nuftigt at putte i munden og hvorfor, og de skal lære, hvordan
maden tilberedes.

Når vi siger, at der skal være fri og lige adgang til vores
sundhedsvæsen, så mener vi det!

Men vi kan også være med til at sikre fokus på sund kost på

Forebyggelse er en nødvendig og god prioritering, både for den

hospitaler og i ældreplejen. For syge mennesker spiller ernæring

enkelte og for samfundet. Men lige meget, hvor gode vi bliver til at

en helt central rolle i behandlingsforløbet og rekonvalescensen.

forebygge, vil der altid være behov for behandling. Her er det en

Uden den rette ernæring svækkes immunforsvaret, og risikoen for

grundpille i velfærdssamfundet, at alle danskere kan regne med

komplikationer som fx infektioner øges. Vi skal derfor have fokus

en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen, hvor

på velsmagende mad målrettet den enkeltes behov. Det kan være,

alle uanset pengepung har lige adgang til sundhedsydelser af høj

borgeren har behov for bestemte portionsstørrelser, flere mellem-

kvalitet. Vi vil gøre op med ulighed i adgang til sundhedsvæsenet.

måltider eller hensyn til tygge- og synkeproblemer.
Vi er derfor gået i gang med at rydde op efter den tidligere regeVi ved, at kosten har stor betydning. Der er derfor alle mulige

rings brud med den fri og lige adgang til det offentlige sundheds-

gode grunde til at arbejde videre og udbrede den sunde og

væsen. Vi har i den forbindelse iværksat tre tiltag, der skal sikre

næringsfulde kost.

et mere lige sundhedsvæsen for alle.

Psykiatrien skal med

For det første afskaffer vi egenbetalingen for behandling af barn-

Den nye regering prioriterer ikke udelukkende den fysiske sund-

løshed og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen. Ligesom vi

hed. Hvis vi for alvor skal have forbedret danskernes sundhed og

sikrer, at fertilitetspatienter igen bliver omfattet af de samme

middellevealder, er det også nødvendigt at prioritere indsatsen i

medicintilskudsregler, som alle andre patienter. Det skal nemlig

psykiatrien. Og det har længe været et ønske for

ikke være pengepungens størrelse, der afgør, om ufrivilligt barn-

Socialdemokraterne at ligestille behandlingen af psykiske sygdom-

løse kan få hjælp til at få børn eller ej.

me med fysiske. Vi mener nemlig, at psykisk syge børn, unge og
voksne har krav på hurtig og moderne behandling, akkurat som

For det andet afskaffer vi skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte

andre patienter i sundhedsvæsenet.

sundhedsforsikringer, fordi det ikke er rimeligt at bede alle danskere om at være med til at betale for, at andre med en arbejdsgi-

Psykisk syge borgere har i dag en forventet levetid, der er 20 år

verbetalt sundhedsforsikring kommer foran i køen til behandling.

kortere end for almenbefolkningen, og godt 60 pct. af overdødeligheden kan tilskrives fysiske sygdomme og medicinske tilstande.

Endelig afskaffer vi gebyrer for tolkning i sundhedsvæsenet, så vi

Derfor må vi ikke glemme forebyggelsespotentialet for borgere,

undgår misforståelser og sikrer, at ingen borgere undlader at søge

der har en psykisk lidelse som depression eller skizofreni. Her er

lægehjælp. Ligesom vi sikrer, at sundhedspersonalet kan bruge

det mindst lige så vigtigt at have fokus på en sund livsstil – herun-

mindre tid på administration og mere tid på patienten.

der den rette kost og fysisk aktivitet.
Den nye regering ønsker at styrke indsatsen over for psykisk syge

Alt i alt er vi i de første måneder med den nye regering kommet

borgere, derfor opprioriterer vi med finansloven for 2012 psykiatri-

langt. Og i takt med, at vi kan finde pengene til det, vil der også

indsatsen. Med satspuljeaftalen for 2012-2015 sikrer vi flere psy-

komme flere forbedringer på sundhedsområdet.

kiatriske sengepladser, så patienterne ikke udskrives for tidligt.

6
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Af Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Fremtidens sundhedsvæsen
har kvalitet som omdrejningspunkt
Fremtidens sundhedsvæsen skal bygge på kvalitet! Vi har

Kvalitet er helt overordnet at sætte patienten i fokus. Forstået på

fra regionernes side sagt det om og om igen i de seneste år.

den måde, at sundhedsvæsenet skal tilrettelægges omkring patien-

Men hvad betyder det egentlig? For patienterne, for de
ansatte – og, nå ja, også for økonomien?

ten. For hånden på hjertet, så er det i dag ganske ofte tilfældet, at
det er patienten, der må indrette sig efter systemet. Med patienten
i fokus skal vi i langt højere grad end tidligere sikre samarbejde
mellem personalegrupper, mellem specialer og mellem sektorer.

Bent Hansen

Regionerne ønsker at fastholde og
udvikle et sundhedsvæsen med fri og

Ernæring er en vigtig del af kvalitetstanken

lige adgang til sundhedsydelser af høj

Kvalitet handler ikke om penge – men hvis vi tager udgangspunkt

kvalitet – det er ikke nogen ny målsæt-

i kvalitet, kan vi sikre langt mere sundhed for pengene. Det kræ-

ning. Men hvor vi indtil for et par år

ver, at vi tør gå nye veje – ikke mindst når det gælder ledelse,

siden især havde fokus på nye mulig-

samarbejde og forebyggelse. Der er brug for diætisterne til at fin-

heder, flere behandlinger og mere akti-

de de nye veje. Og der er brug for, at diætisterne er klar til at gå

vitet, er dagsordenen i dag en anden.

nye veje.

Vi kan i dag behandle langt flere sygdomme end tidligere – og vi

Det, vi skal gå efter, er de initiativer, der forbedrer kvaliteten i

gør det. Men der er kommet en ny bevidsthed om, at det ikke

diagnostik og behandling, uden at det koster mere - eller som

duer at behandle for enhver pris. Vi skal derfor flytte fokus og sik-

ligefrem medfører, at vi kan spare penge. Det kan være nye

re patienterne den rigtige behandling – på det rigtige tidspunkt.

arbejdsgange og ny arbejdstilrettelæggelse, som betyder, at perso-

Og kan vi med forebyggelse og sundhedsfremme sikre, at der fx

nalets faglighed, kompetencer og tid udnyttes bedst muligt til

også er fokus på psykisk syges livsstil, og at diabetespatienter ikke

gavn for både patienterne og økonomien.

får følgesygdomme – så er vi endnu et stykke ad vejen mod et
sundhedsvæsen, der tænker kvalitet i stedet for aktivitet. Samtidig

Et rigtig godt eksempel stammer fra Gastroenheden på Hvidovre

er der en økonomisk virkelighed, som betyder en strammere øko-

Hospital. Her har man gennem initiativet Productive Ward, som

nomi - også i sundhedsvæsenet.

oprindeligt er udviklet i England, opnået flotte forbedringer i kvaliteten. Ved at gennemgå og omlægge arbejdsgange og rutiner

En ny sundhedspolitik – en ny ledestjerne

omkring bl.a. måltiderne er der nu 60 pct. flere af de patienter,

Kvalitet betyder ikke mere af det hele. Det betyder, at vi skal have

der har svære ernæringsproblemer, som får dækket deres ernæ-

fokus på det, der har den største effekt. Det betyder, at vi skal

ringsbehov. Der er frigivet tid, så den kostansvarlige kan bruge

gøre det rigtige første gang. Det betyder, at vi skal undgå spild

mere tid på samtale med patient om kost eller hjælpe til med

– særligt af vores allervigtigste ressource - personalets tid! Og det

spisningen. Den tid, der går, fra maden ankommer til afdelingen,

betyder, at vi skal skære overflødige ting væk.

til den leveres til patienten, er reduceret fra gennemsnitligt 20
minutter til 3 minutter.

Det kræver systematiske forandringer. Det kræver forandringer,

8

der går i dybden - både den måde, vi organiserer os på, og den

Rundt omkring i landet findes mange andre gode eksempler. Det

måde, vi styrer sundhedsvæsenet på.

er vigtigt, at vi deler de gode erfaringer og bliver bedre til at lære af

Alle, der kender det danske sundhedsvæsen indefra, ved, at der

hinanden. Vi ville nå meget langt, meget hurtigt, hvis al den viden

er tale om en supertanker, og at forandringer dermed ikke slår

og alle de gode erfaringer, der er samlet i den danske sundheds-

igennem fra den ene dag til den anden. Men jeg vil vove den

sektor, blev udbredt til hele landet. For at skubbe til denne udvik-

påstand, at hvis vi alle arbejder i samme retning, så kan vi sam-

ling har Danske Regioner blandt andet oprettet VIS.dk, som er et

men skabe forandringen, før vi tror det.

internetbaseret forum for videnspredning i sundhedsvæsenet.
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5 gode

grunde
til at bruge HUSK®
Annonce
Virker ved:

ü Irritabel tyktarm
ü Forstoppelse
ü Diarré
ü Forhøjet kolesterol
- og er 100 % naturligt

HUSK® er 100 %
naturligt og består af
frøskaller fra den
indiske plante Plantago
ovata, der har et højt
indhold af ﬁbre (85 %).

PRODUCTS
www.husk.dk

HUSK® Psyllium-frøskaller, pulver / kapsler, er et 100 % naturligt fiberprodukt, som består af skallerne fra planten
Ispaghula Husk. HUSK® Psyllium-frøskaller er et naturlægemiddel ved forstoppelse og træg mave. Naturlægemiddel
ved ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage). Naturlægemiddel ved behov for øget fiberindtag, f.eks. som supplement ved
irritabel tyktarm, når anden årsag til symptomerne er udelukket. Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af
lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt. Behandling skal foregå i samråd med læge. HUSK® Psylliumfrøskaller bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. HUSK® Psyllium-frøskaller skal altid indtages
med rigeligt væske. For ringe væskeindtagelse kan medføre forstoppelse. Dosering: Ved forstoppelse, midlertidig diarré
samt irritabel tyktarm: Voksne 3-5 g (2-3 måleskeer) eller 6-10 kapsler morgen og aften, Børn over 6 år 1,5 g (1 måleske)
eller 3 kapsler morgen og aften. Ved lettere forhøjet kolesterol: Voksne 5 g (3 måleskeer) eller 10 kapsler morgen og
aften. HUSK® Psyllium-frøskaller nedsætter transporttiden i tarmen og kan muligvis påvirke optagelsen af anden
medicin. Bør derfor indtages 1-2 timer før indtagelse af anden medicin. Fiberindholdet kan, især i de første dage, give
mavesmerter, oppustethed og øget tarmluft. Allergiske reaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde. Læs altid
indlægssedlen grundigt igennem inden brug. Vejl. Priser (januar 2012): Pulver: 200g kr. 51,95; 450g kr. 104,95; 1000g:
kr. 202,95. Kapsler: 225 stk.: kr. 129,75.

Figur: Kvalitet og økonomi skal gå hånd i hånd
Vi skal udbrede de initiativer, der ligger i fællesmængden mellem de to cirkler. Den ene cirkel repræsenterer alle de initiativer, vi kan tage for at forbedre kvaliteten i
diagnostik og behandling. Den anden cirkel repræsenterer de ting, vi kan gøre for at spare penge.

Det nære sundhedsvæsen

Hvis vi skal forebygge sygdom, komplikationer og genindlæggel-

Det er ikke kun på sygehusene, det er vigtigt at løfte kvaliteten.

ser, er det helt centralt, at kvalitetstanken også når ud i de kom-

Også i forhold til de sundhedstilbud, der ligger udenfor sygehuse-

munale tilbud. Det gælder både i forhold til hjemmesygeplejen, og

ne – de nære regionale sundhedstilbud - arbejder regionerne mål-

til hjemmeplejen, som skal stå klar, når en ældre patient udskrives

rettet på at løfte kvaliteten. Det gælder i forhold til almen praksis, i

fra sygehuset. Her spiller den rette ernæring en helt central rolle,

forhold til hele det telemedicinske område, og i forhold til de man-

og jeg ser frem til, at diætisterne også her får mulighed for at

ge udgående funktioner fra sygehusene.

udfolde deres faglighed fuldt ud. Det er der stærkt brug for.

Flere regioner har etableret såkaldte følge-hjem og følge-op ord-

Det gælder i høj grad også i forhold til forebyggelsesområdet. Her

ninger, hvor ældre og svage patienter følges hjem fra sygehuset

er der eksempelvis en meget stor opgave at løfte omkring forebyg-

eller besøges i deres eget hjem, kort efter udskrivelse fra sygehu-

gelse af overvægt og fedme. Bekæmpelse af overvægt og fedme

set. Et sådant besøg kan bl.a. være med til at afklare, om den

kræver først og fremmest en tidlig opsporing og en indsats i sam-

ældre får den rette ernæring eller slet og ret, om der er mad i

arbejde mellem sundhedsplejersken, den praktiserende læge og

køleskabet. Alt for ofte oplever vi desværre, at ældre patienter

kommunen. Derfor er det vigtigt, at kommunerne benytter sig af

genindlægges kort tid efter udskrivelsen, fordi der ikke har været

diætister til at få de rigtige tilbud på plads, og at vi i fællesskab

et passende tilbud klar til dem efter udskrivelsen.

arbejder på at udvikle mindre indgribende alternativer til fedmeoperationer.

Stort set alle faglige organisationer har sluttet op om regionernes
kvalitetsdagsorden, men skal vi for alvor lykkes med at løfte kvali-

Når først borgeren er blevet patient, er meget spildt.

teten i det danske sundhedsvæsen, er der brug for, at kommunerne også løfter med.

Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag, og formand for Danske
Regioner, Bent Hansen, i politisk debat om kvalitet under konferencen ”Kvalitet
– svaret på sundhedsvæsenets udfordringer?” som blev afholdt af Danske
Regioner og Lægeforeningen, den 29. november 2011. Svaret fra både regioner,
læger og minister var et ja til, at kvalitet skal være den nye ledestjerne for sundhedsvæsenet.
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Fresubin YOcrème
Friskt og cremet yoghurtlignende
proteintilskud

X

4 friske smagsvarianter
•
•
•
•

X

Neutral
Hindbær
Lemon
Abrikos/fersken

Komplet med højt indhold af
energi og protein
• 187,5 kcal/787,5 kJ pr. bæger (125 g)
• 9,4 g protein pr. bæger (125 g)

X

Højt indhold af calcium

X

Omega-3/omega-6 ratio 1:3

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk

Af Jan Trøjborg, formand for Kommunernes Landsforening

Vi skal satse på de nære sundhedstilbud for at
have råd til det specialiserede sundhedsvæsen
Danskerne har brug for et sundere Danmark, der kan imødekomme de demografiske og økonomiske udfordringer,
samfundet står overfor. Derfor bør den nye regering sætte
en offensiv retning for et sundere Danmark, hvor det nære
sundhedsvæsens rolle styrkes, så der skabes en fornuftig
balance mellem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

Hver dag arbejder kommunerne på, at
danskerne kan leve et sundt og aktivt
liv ud fra de forudsætninger, de hver
især har. Kommunerne har nemlig
Jan Trøjborg

berøring med stort set alle danskere
gennem deres liv – lige fra den nyfødte,
der får besøg af sundhedsplejersken, til
den ældre, der skal have ny forbinding
på et sår.
Kommunernes sundhedsarbejde strækker sig fra sundhedsfrem-

Derfor arbejder kommunerne og Kommunernes Landsforening

me, hvor målet er, at borgere tager de sunde valg, til kompliceret

(KL) nu målrettet med at sætte fokus på det nære sundhedsvæ-

sygepleje for døende kræftpatienter, der ønsker at dø i eget hjem.

sen, og til marts kommer vi med en strategi for, hvordan det nære
sundhedsvæsen kan udvikles. Danskerne har brug for et sundere

Kommunernes arbejde er helt afgørende for, at borgerne kan for-

Danmark, der kan imødekomme de demografiske og økonomiske

blive sunde, så længe det overhovedet er muligt, og så de dermed

udfordringer, samfundet står overfor. Derfor bør den nye regering

aktivt kan leve det liv, de ønsker.

sætte en offensiv retning for et sundere Danmark, hvor det nære
sundhedsvæsens rolle styrkes, så der skabes en fornuftig balance

Fremover vil sundhedsvæsnet komme til at stå over for en række

mellem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Vi har

udfordringer i takt med, at sygehusene specialiserer sig, og

nemlig ikke råd til andet!

afstanden til dem øges, da de lokale sygehuse forsvinder.

12

Samtidig betyder den demografiske udvikling, at vi får flere ældre

Kommunerne er klar til at påtage sig mere ansvar for borgernes

og dermed færre hænder til flere opgaver. Kommunerne og det

sundhed, og vi har fx allerede opprioriteret den patientrettede

nære sundhedsvæsen vil komme til at spille en endnu større rolle,

forebyggelse. Primært ved at tilbyde patientuddannelse til kronisk

og det arbejde skal vi være klar til.

syge. KL har lige offentliggjort en undersøgelse, der viser, at ande-
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len af kommuner, som har tilbud om patientuddannelse, primært

børn er bedst tjent med, at forebyggelsesindsatsen integreres i fol-

for personer med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom, er

keskolen og daginstitutionerne, så sundhed, leg og læring hænger

steget med godt 20 pct. på bare et år.

sammen.

Her spiller ernæring og diætister en væsentlig rolle. Hvis vi arbej-

Det er derfor på tide at vende sundhedspolitikken på hovedet. Vi

der mod bedre kostvejledning, kombineret med fysisk træning og

skal ind i et spor, hvor sundhedspolitik først og fremmest handler

patientuddannelse, er vi godt på vej til fx at forhindre unødige ind-

om at holde borgerne sunde og ikke om at behandle de syge pati-

læggelser og genindlæggelser. Vi har store problemer med under-

enter. Og vi skal ind i et spor, hvor sundhedspolitik handler om

og fejlernæring af særligt ældre, og vi skal derfor tænke kost ind i

kvalitet og forebyggelse frem for aktivitet og behandling.

vores tilbud til borgerne. Kost og korrekt ernæring er en overset
problematik. Humlen er, at det ikke er nok, at vi laver den ernæ-

Kommunerne har rammerne til at arbejde systematisk med sund-

ringsrigtige kost – for det er kun det, der kommer i maven, der

hed og sygdomsforebyggelse, fra de møder børnene første gang i

tæller. Vi har i kommunerne et øget fokus på underernæring, og

sundhedsplejen, vuggestuen, børnehaven og skolen. Derudover

flere og flere kommuner visiterer derfor som udgangspunkt de

kan kommunerne understøtte folkesundheden via kommunale

ældre til diæt for småtspisende, dvs. at de ældre tilbydes mange

sportsfaciliteter, legepladser, løbe- og cykelstier. Den mulighed har

små energi- og proteinrige retter frem for få store måltider.

regionerne ikke. Det var også bag-

Det gør måltidet lettere at overskue for ældre, der mangler appetit.

grunden for, at man valgte at

Og så kommer der rent faktisk mad i maven.

lægge forebyggelsesopgaven i kommunerne ved

Vi er altså godt i gang i kommunerne. Et sundt liv handler om

kommunalreformen.

sunde rammer, effektiv forebyggelse og hurtigt tilbud om rehabili-

Og det er baggrunden

tering, og det er indsatser, som kun kan løftes effektivt i samspil

for det nære sund-

mellem sundhedssektor, plejesektor, jobcentre, skoler og daginsti-

hedsvæsen, som nu

tutioner.

skal udvikles. Så lad os
satse på de nære sund-

Derfor er kommunerne det naturlige omdrejningspunkt i det nære

hedstilbud – så har vi

sundhedsvæsen. Vi mener, at borgerne er bedst tjent med, at så

nemlig også råd til det spe-

meget som muligt klares nær hjemmet. De ældre er bedst tjent

cialiserede sundhedsvæsen i

med, at hjemmesygepleje, hjemmepleje og rehabiliteringsindsat-

fremtiden.

ser hænger sammen, som det sker i kommunerne, ligesom vores
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Det er nemt at udskrive med Simonsen & Weel
Udskrivning af patienter med sondeernæring eller drikke:

1

Patient eller pårørende godkender at sondeernæring eller
drikke bestilles hos Simonsen & Weel

2

Grøn recept udfyldes og faxes på fax 7025 5620

3

Varer bestilles hos Kundeservice på tlf.: 4655 7540
E-mail sw@sw.dk eller
Bestillingsliste faxes til: 7025 5620

4

Kontakt diætisten i dit område hvis der ønskes opfølgning
på patienten

Simonsen & Weel, Vejlegårdsvej 59, 2665 Vallensbæk Strand

Af advokat Kasia Torian og advokat Henrik Karl Nielsen

Værdien af at tale sammen
- brug "MUS-samtalen" fornuftigt

Sundhedsvæsenet er under pres. Den økonomiske krise

Forberedelse inden MUS-samtalen

mærkes også i sekretariatets arbejde. Vi har tidligere skrevet

Det er meget vigtigt, at man er forberedt til MUS-samtalen, såle-

i bladet om besparelser og afskedigelser. Arbejdsopgaver

des at man får noget ud af den. Ellers ender den som en kaffeti-

spares væk, eller kollegerne må "rende stærkere". Det kan

me. Vi vil derfor anbefale, at du bruger din MUS-samtale aktivt

give gnidninger ude på arbejdspladserne. Og det illustrerer

som en del af din karriere- og kompetenceudvikling. Vi har følgen-

værdien af, at medarbejdere og ledelse kommunikerer og

de råd til, hvordan du forbereder og gennemfører din MUS-sam-

afstemmer deres forventninger. Det er nærliggende at bruge

tale:

de såkaldte "MUS-samtaler" (medarbejderudviklingssamtaler) til dette.

Nogle arbejdspladser har som led i deres personalepolitik udviklet
skemaer med spørgsmål og emner, så I har en fælles forståelse
af, hvad der skal snakkes om. Det kan fx handle om hvilke
arbejdsopgaver, du vil have fremover, hvem du ønsker at arbejde
Henrik Karl Nielsen

Kasia Torian

sammen med, og dine ønsker og behov, når det handler om efteruddannelse.
Start med at skrive ned, hvordan du selv synes, det går, og formulér dine ønsker til ændringer. Fx nye arbejdsopgaver og projekter,
andre arbejdsformer, nye samarbejdspartnere, rotation internt i
virksomheden, kurser og lignende.

Hvad er en MUS-samtale ?

Prøv evt. at finde kurser inden MUS-samtalen, som det kan være

En MUS-samtale er en udviklingssamtale. Det er her, fremtidige

relevant for dig og arbejdspladsen, at du kommer på og for at

arbejdsopgaver, forventninger og kompetenceudvikling med mere

udvikle dine kompetencer. En sidegevinst af dette er, at det er

tages op. Det vil sige, at samtalen handler både om dig og om dit

noget, du kan skrive på CV'et efter deltagelse i kurset.

forhold til arbejdspladsen. MUS-samtalen kan derfor med fordel
bruges til at få afklaret evt. misforståelser. MUS-samtalen er (fra

Prøv evt. at finde kurser inden MUS-samtalen, som det kan være

arbejdsgivers side) ikke tænkt som en lønsamtale. Men tag da

relevant for dig og arbejdspladsen, at du kommer på for at

dine forventninger til aflønning op med lederen under MUS-sam-

udvikle dine kompetencer. En sidegevinst ved kurser er, at det er

talen. Lønforhøjelsen kommer jo ikke, hvis man ikke taler om den.

noget, du kan skrive på CV'et efter deltagelse i kurset.

Kan man tage en bisidder med til MUS-samtalen ?

Hvis du tidligere har været til MUS-samtale på din arbejdsplads,

MUS-samtaler afholdes mellem den nærmeste leder og dig. MUS-

kan du se på referatet fra MUS-samtalen og vurdere, hvad der er

samtalen er ikke en disciplinær samtale, så det er ikke meningen,

blevet fulgt op på, og hvad der "hænger". Tag stilling til hvilke af

at du skal have en bisidder med.

disse hængepartier du stadig mener, er aktuelle. Husk at skrive
din tanker ned, så alt dét, du synes er vigtigt, bliver taget op i
løbet af samtalen.
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Det er vigtigt, at du til dagligt synliggør dit arbejde, således at du

risikoen for misforståelser. Det er fx ikke nok, at du får et beløb til

kan uddybe dette til MUS-samtalen.

et bestemt kursus. I skal også aftale, hvordan du efter kurset får
mulighed for at bruge de nye færdigheder i praksis, og der skal

Selve MUS-samtalen

træffes aftaler om, hvem der sørger for dit arbejde, mens du er

Under MUS-samtalen skal du forsøge at argumentere fremadret-

væk, så bunkerne ikke vælter dig, når du kommer tilbage.

tet ved at vise, hvilke fordele arbejdspladsen opnår, ved at du
udvikler dine kompetencer. På den måde bliver det vanskeligere

Aftalerne bør afspejle, at samtalen både har handlet om trivsel og

for din leder at afvise dine ønsker. Det er også en god idé at bede

strategisk målefterlevelse samt kompetenceudvikling.

din leder om en vurdering af din indsats, samt dine stærke og
svage sider. Dette kan give dig gode input i forhold til at sætte ord

Aftalerne bliver en del af grundlaget og forberedelsen, når I skal

på dine kompetencer, og inspiration til at afklare dine efteruddan-

holde den næste MUS-samtale 1-2 år efter. Ved hver MUS-samta-

nelses- og kompetenceudviklingsønsker.

le bør der følges op på indgåede aftaler.

De aftaler, du og din chef laver, skal skrives ned. Jo mere I har på

kft@norsker.eu

skrift, jo større er den gensidige forpligtelse, og desto mindre er

hkn@norsker.eu

Velbesøgt årsmøde 2012 i Odense
Årsmødet er siden 1990’erne en tradition i FaKD, hvor

per, der svømmer i samme strøm, fysioterapeuter og andre sund-

medlemmer fra hele landet mødes til en dag med faglige

hedspersoner, der også arbejder med befolkningens livsstil.

oplæg og mulighed for at møde kolleger.
Oplægget ved Lisa Witt og Susanne Pedersen fra DiabetesFørste indlæg handlede om cancer og kvalme. Professor Dr. med.

foreningen om Apps, iPhones og iPads fyldte næste emne, det var

i klinisk onkologi, Jørn Herrstedt leverede det opløftende budskab,

moderne og spændende, og dernæst introducerede klinisk

at risikoen for opkastning under kemobehandling faktisk er min-

diætist, Ann Sophie Hansen, deltagerne til MODY-diabetestypen.

dre med de medicinske midler, der nu findes til at forhindre det.

Ketty Honoré, der arbejder på Sygehus Syd, holdt oplæg om at

Under kemobehandling er der stadig 30-90 pct. der oplever kval-

være udviklingsdiætist, og Klinisk diætist Maiken Beck kom med

me. Yngre kvinder er mest påvirket.

indspark til de overvejelser, der er ved at være selvstændig. Alle

På hjemmesiden: www.mascc.org ligger der i øvrigt guidelines for

powerpoints fra oplæggene kan ses på det lukkede site på hjem-

denne understøttende cancerbehandling og links til gode kurser

mesiden www.fakd.dk, under kurser.

verden over. Kvalmestillende medicin skal anvendes forskelligt,
også ift. hvilken kemobehandling, pt. får. Det er vigtigt, at vi som

Rosinen i pølseenden var FaKD’s advokat, Henrik K. Nielsen.

faggruppe informerer tværfagligt på dette område for at bedre for-

Fokus var bl.a. på de gode resultater. Det ”rykker” nogle steder

løbet hos patienterne. Kvalmestillende behandling er ikke et abso-

på arbejdspladserne, selv om lønforhandlinger er svære grundet

lut krav i den kurative fase, men det er til patientens bedste, at

finanskrisen. Fx er den første tillidsrepræsentant anerkendt i

der tages hånd om det.

2011, og der er også opnået lokalaftale om tillæg til diætister på
en arbejdsplads.

Sophie Hæstorp Andersen, medlem af Folketinget (S), kom også
på podiet, - lige direkte fra Go’morn Danmark. Det er dejligt, når

Vi glæder os til at se Jer igen næste år, med håb om endnu større

en politiker siger det, vi vil høre, men det var selvfølgelig pakket

deltagelse og tusind tak til alle sponsorerne og de firmaer med

ind i ”det tager tid”-sætninger og ”penge er et problem”. Men hvis

stande, der mødte op og som også havde sponsoreret.

der er håb, så er det nok nu med den nye regering. En skønne
dag lykkes det forhåbentligt at få tilskud fra det offentlige (sygesik-

På vegne af FaKDs bestyrelse;

ringen) til at blive behandlet med en diæt eller forebygge en dårlig

Næstformand Mette Pedersen

livsstil. Og så opfordrede hun til, at vi skal alliere os med de grup-
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Ernæring fra vores dør
til din patients hoveddør
Fresenius Kabi gør det lettere for
de patienter, der bliver udskrevet
og har behov for vores ernæring.
Nu er det muligt at bestille produkterne direkte hos os med levering
til patientens hoveddør.
Som det eneste firma i Danmark,
der producerer og leverer alt inden
for klinisk ernæring, har vi en lang
tradition for at samarbejde med
hospitaler og apoteker. Vores
ekspertise og gode service tilbyder
vi nu også alle patienter, der enten
udskrives eller allerede er i primær
sektor.
Vi tilbyder telefonisk opfølgning
og rådgivning fra vores produktspecialister og kundeservice.
Vi underviser gerne personalet,
der håndterer ernæringen, og
besvarer spørgsmål fra personale
og patienter i relation til ernæring.

Kontakt os gerne.
Vores dør er altid åben!

Kundeservice
Telefon: 3318 1616
Fax: 3318 1614
E-mail: kundeservice@fresenius-kabi.com

Ida Husby, MPH, ph.d. og uddannelsesleder ved Ernæring- og sundhedsuddannelsen, Ankerhus, Professionshøjskolen UC Sjælland

Kvalificeret personale med kompetencer inden for
ernæring og sundhed i fremtidens sundhedsvæsen
I fremtidens sundhedsvæsen i Danmark vil ernæring og fysisk aktivitet have en central placering. På mange
amerikanske sygehusafdelinger består ledelsen af læger, sygeplejersker og diætister. De ledende diætister er
diætister med en overbygningsuddannelse, fx klinisk ernæring og en ph.d.-grad. I Danmark har den kliniske
ernæring – og diætisten – endnu ikke en så central rolle, især ikke i det behandlende sundhedsvæsen. Men
der er god grund til at fokusere mere på ernæring og fysisk aktivitet, da der er evidens herfor både i forebyggelse og behandling af en lang række sygdomme.

Min baggrund for at skrive denne arti-

kompetencer og samarbejde skulle prioriteres højt i fremtidens

kel er, at jeg er uddannelsesleder på

sundhedsuddannelser(1).

Ida Husby

Ankerhus (UCSJ), hvor vi uddanner
professionsbachelorer i ernæring og

Gennemgående for de mange aktører er et ønske om at finde

sundhed og dermed også kliniske

metoder og veje til, hvordan vi i fællesskab kan sikre den bedst

diætister. Når vi planlægger og udvikler

mulige behandling og skabe et effektivt og fleksibelt sundhedsvæ-

uddannelsen og de tre studieretninger,

sen. Der rettes fokus mod at evidensbasere behandlingen og

har vi øje for de udfordringer og mulig-

bidrage med forskning og implementering af de bedste praksis-

heder, som vores studerende vil møde i

ser; centrere behandling og forebyggelse om patienten/borgeren

deres fremtidige jobfunktioner. Professionsbacheloren er nemlig

og hans/hendes familie og inddrage deres ressourcer; sætte kvali-

kendetegnet ved at have tæt kobling til praksis og den profession,

tet og sikkerhed i højsæde bl.a. ved systematisk arbejde; kvalifice-

som skal udøves, ligesom de studerende kvalificeres til samarbej-

ret personale, der kan arbejde på tværs; samt samarbejde på

de med andre faggrupper.

tværs af sektorer. Jeg vil i denne artikel diskutere de enkelte
punkter i relation til ernæringsområdet og professionsbachelorud-

Sundhedsvæsenets udfordringer og fremtid er tema for mange

dannelsen i ernæring og sundhed. Jeg skal her indledningsvist

aktører. Sundhedsstyrelsen arbejder i disse år med fem fokusom-

gøre opmærksom på, at man kan blive professionsbachelor i

råder: Større sammenhæng på sundhedsområdet, mere sund-

ernæring og sundhed – og dermed også klinisk diætist - på pro-

hedsfremme og forebyggelse med større effekt, bedre kvalitet

fessionshøjskoler i Århus, København, Haderslev og Sorø, alle ste-

gennem mere tilgængelig viden, effektiv arbejdsdeling og højt kva-

der med samme nationale studieordning fra 2010 (2).

lificeret arbejdskraft samt patienten i centrum: sikkerhed og ind-
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dragelse. Danske Regioner har i 2011 sat fokus på det hele sund-

Evidensbaseret behandling og forskning

hedsvæsen og samarbejde på tværs med udgangspunkt i den

På ernæringsområdet kommer i disse år stadig mere forskning,

enkelte patient. Lægeforeningen og Danske Regioner inviterede i

der viser, at kosten har betydning for forebyggelse og behandling

oktober 2011 til konference under overskriften ’Kvalitet – svaret

af en lang række sygdomme. En enkelt gennemgang af indholdet

på sundhedsvæsenets udfordringer’. Kvalitetsdagsordenen, en

af et nummer af fx American Journal of Clinical Nutrition viser, at

sikkerhedskultur og ambitionen om at sikre den bedst mulige

der hele tiden er nye forskningsresultater. Ligesom der i Cochrane

behandling er i centrum for arbejdet i Dansk Selskab for

Library løbende kommer nye reviews, der afdækker evidensen

Patientsikkerhed. Kommunernes Landsforening stiller ved den

bag behandlinger og forebyggende interventioner, også på ernæ-

årlige sundhedskonference i 2012 skarpt på kommunernes rolle,

ringsområdet. Der er meget forskning om sammenhænge mellem

herunder hvad vi kan lære af andre lande, men også på hvordan

kost og sundhed/sygdom, som allerede i dag kan danne et solidt

man kan stille bindende mål for forebyggelse og sundhedsfrem-

vidensgrundlag for handling. Denne viden skal omsættes til prak-

me, på etik og på patientuddannelser. Tilbage i 2006 anbefalede

sis. Videnskabsteori og metode, samt det at kunne læse og

det daværende Undervisningsministerium, at tværprofessionelle

anvende forskningslitteratur, har en meget central placering i den
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nye studieordning for professionsbachelorer i ernæring og sund-

for at fremme sundhed, eksempelvis understøttende rammer, per-

hed. På uddannelsens fjerde semester er et modul, hvor der ude-

sonlige færdigheder samt en re-orientering af sundhedsydelser.

lukkende arbejdes med videnskabsteori, metode, statistik og spe-

Den enkelte skal have færdigheder til at tage vare på egen sund-

cifikt i de metoder, som oftest anvendes i fx den kliniske ernæ-

hed, og empowerment præsenteres som et centralt begreb.

ring, og på forebyggelsesområdet både i relation til individrettede

Empowerment defineres af WHO som en proces, hvor mennesker

og strukturelle tilgange. På denne måde målrettes undervisningen

får større kontrol over beslutninger og handlinger, som har betyd-

de studerendes professionsfelt. De kliniske diætister arbejder såle-

ning for deres sundhed. Empowerment er en social, kulturel, psy-

des med fx kostanamnesen, måling af kropsmassesammensæt-

kologisk og politisk proces, hvor individer og sociale grupper har

ning og kvalitative interviews. I hele uddannelsen indgår videnska-

mulighed for at udtrykke deres behov og præsentere deres

belig litteratur, litteratursøgning og mindre projekter med det for-

bekymringer. Der gives mulighed for at være involveret og tage

mål at styrke den studerendes kompetencer til at anvende viden-

beslutninger, og dermed opnå politisk, social og kulturel handling

skabelig litteratur og forholde sig kritisk til den. På Ankerhus udar-

til at opfylde deres behov (5). I uddannelsen på Ankerhus er disse

bejdes i dag næsten alle bachelorprojekter i et samarbejde med

begreber og strategier centrale. De studerende arbejder bl.a. med

bl.a. sygehusafdelinger, sundhedscentre, sygdomsbekæmpende

sundhedspædagogik og grundlæggende psykologisk teori

organisationer eller fødevarevirksomheder. Når vores studerende

omhandlende læring og udvikling af kognition, identitet og motiva-

forbereder deres praktikforløb, indgår der også en faglig forbere-

tion; med måltidet i hverdagslivet og dets betydning for identitet

delse, hvor de gennemfører litteratursøgninger og identificerer

og sundhed; vi har fokus på struktur- og aktørperspektivet; på

relevante artikler og materialer af relevans for de sundhedsmæssi-

individuelle og samfundsmæssige inklusions- og eksklusionspro-

ge problemstillinger, der arbejdes med på praktikstederne. Der er

cesser samt stigmatisering. De studerende arbejder med begrebet

stadig brug for mere viden og dermed forskning om, hvordan

handlekompetence i relation til konkrete problemstillinger, og hvor-

viden kan omsættes til praksis, og dermed blive en praksisnær

dan vejledning, undervisning samt strukturelle tiltag med eksem-

forskning, der kan give kvalificeret viden om effektivitet af indsats,

pelvis politikker kan understøtte etablering af sundere vaner.

omkostninger og anvendelighed i praksis (3). Sådan en viden er
professionshøjskoler med til at skabe, og vi vil gerne styrke vores

Udover fag som biokemi, ernæring, fysiologi og fødevareteknologi

indsats og indgå i partnerskaber med andre sundhedsaktører,

arbejder de studerende med human- og samfundsvidenskabelige

sundhedsvæsenet og forskere.

fag. Det er centralt at have sundhedsfaglig viden om eksempelvis
salt som risikofaktor for hypertension, om visse fødevaregruppers

Behandling centreret om patienten og de pårørende

høje saltindhold samt om, hvordan både fagpersoner og borgere

Ønsket om, at indsats i højere grad skal centreres om borgeren –

kan tilsmage mad og kompensere for et mindre saltindhold og

eller patienten, klienten osv., handler om, at den enkelte skal

alligevel få velsmagende og sikker mad. Ligesom viden om, at

involveres i forhold, der har betydning for egen og andres sund-

saltpræferencer udvikles tidligt i livet, og at småbørnsforældre og

hed. Tilbage i det centrale charter for sundhedsfremme, WHO’s

fødevareproducenter må indgå i forebyggelsen af hypertension

Ottawa Charter fra 1986 (4), identificeres strategier og handlinger

(6). Denne type viden kobles til sundhedspædagogik, formidling
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og produktudvikling. Der kommer hele tiden ny viden, som skal

Professionsbacheloren i ernæring og sundhed har fokus på at vej-

omsættes til praksis og råd, som den enkelte kan inddrage, og

lede, støtte, undervise og skabe rammer for, at borgere og patien-

dermed få større kontrol over faktorer, der har betydning for sund-

ter kan udvikle de kostvaner, som fremmer sundhed.

heden. Professionsbacheloren i ernæring og sundhed er konsu-

Professionsbachelorens uddannelse ækvivalerer til bacheloren på

lenten, vejlederen og rådgiveren, hvis bistand er med til at udvikle

universitet, men den er normeret til tre et halvt år mod tre år for

tiltag, der gør det sunde valg til det lette valg, og støtter borgerne

bacheloren. Det ekstra halve år bruges i praktik og på at relatere

og patienterne med at tage vare på egen sundhed.

viden til konkret praksis samt til refleksion. De tre første semestre
på Ankerhus læses fælles og først herefter vælges en af de tre

Kvalitet og sikkerhed

studieretninger: sundhedsfremme, forebyggelse og formidling;

Kvalitet og sikkerhed handler om at udvikle kvalitet og nå de bed-

ledelse - fødevarer og service samt klinisk diætetik. Derudover

ste resultater ved systematisk at anvende metoder og dermed

indgår i studiet tværprofessionelt samarbejde med studerende på

udvikle forebyggelse, sundhedsfremme, behandling mv. Indsatsen

andre sundhedsuddannelser. Organisation og ledelse, sundheds-

med at fremme en sikkerhedskultur indebærer, at der i sundheds-

væsenets organisation, partnerskaber mv. indgår i den teoretiske

væsenet og blandt andre aktører åbent kan tales om utilsigtede

uddannelse og kobles til konkrete samarbejder. Flere professions-

hændelser, så man på baggrund af disse kan analysere problemer

bachelorer i ernæring og sundhed vælger i dag at læse videre i

og ændre arbejdsgange mv. I arbejdet med kvalitet og sikkerhed i

Danmark eller i udlandet ved fx at tage en kandidatuddannelse i

relation til ernæring indgår metoder til ernæringsscreening på

human ernæring, klinisk ernæring, gastronomi og sundhed, folke-

sygehuse. Hermed har sygehuse et redskab til at forebygge

sundhedsvidenskab, idræt eller fødevarepolitik. Der er efterhån-

underernæring og målrette en indsats, der giver mere effektive

den også flere med forskerkompetencer og en ph.d.-grad.

behandlingsforløb for den enkelte (7). Arbejdet med sådanne
screeningsmetoder indgår også i uddannelsen på Ankerhus. Og

Diætister og andre professionsbachelorer i ernæring og sundhed

flere studerende er gået videre med kvalitet og sikkerhed og har

klæder sig godt på til fremtidens sundhedsvæsen. De er uddannet

udarbejdet deres bachelorprojekt inden for dette felt. Studerende

til at arbejde evidensbaseret og til at forholde sig kritisk til forsk-

skriver bachelorprojekter om, hvordan både kvalitet og sikkerhed

ningsresultater. Uddannelsen er tværvidenskabelig med særlig

kan forbedres. Emnerne spænder vidt, fx om betydning af diæte-

vægt på natur- og sundhedsvidenskabelige kompetencer og med

tisk vejledning for KOL-patienter og deres ernæringstilstand, om

særlige kompetencer til at kunne omsætte viden til praksis. Det er

mellemmåltiders betydning for mavetarmkirurgiske patienter, om

der hårdt brug for i fremtidens sundhedsvæsen, idet borgeren i

pakning af madvogne, interventioner i forhold til overvægt hos

højere grad skal involveres, og kvaliteten øges, samtidig med at

børn og unge, sundhedsfremme målrettet ældre og socialt udsatte

der ses en stigende forekomst af en række ernæringsrelaterede

borgere.

sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type-2-diabetes og overvægt/fedme.

Kvalificeret personale og tværprofessionelt samarbejde
Som jeg indledningsvist beskrev den amerikanske sygehusafde-

ihu@ucsj.dk

ling, ser vi i dag også en udvikling, hvor samarbejdet på ernæringsområdet i Danmark er kendetegnet ved et samarbejde mellem flere faggrupper og flere forskellige kompetencer.
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Kombination af velsmag og virkning
SylliFlor® opfylder behovet for et virkningsfuldt, tarmregulerende produkt,
som samtidig er så tiltalende, at brugerne appelleres til at opretholde et
tilstrækkeligt indtag på daglig basis i hele den nødvendige periode.
Produktserien er sammensat med henblik på at opnå en optimal smagsoplevelse - både med vand, som drys og ved direkte indtagelse på en ske.
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Kontakt os for yderligere information og rekvirering af gratis vareprøver

DRIK SylliFlor
DRYS SylliFlor
SPIS SylliFlor

®

er let at røre op og indtage i vand, juice el. anden væske.

®

er sprødt og kan drysses ud over yoghurt el. lign.

®

kan indtages på en ske og skylles ned med rigeligt vand.

Biodane Pharma A/S
DK-Gesten + 45 75 55 57 77
SPØRG PÅ APOTEKET
eller køb på www.biodanepharma.com

Af Jens Rikardt Andersen, overlæge, lektor, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet

Hvor er den kliniske ernæring i fremtiden med
supersygehuse, ambulante operationer osv?
Formanden for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring giver et bud

Diætister vil få markant ændrede arbejdsvilkår på godt og
ondt i fremtiden. Arbejdstider om aftenen og i weekenden
bliver helt almindeligt. Diætisten bliver mere integreret i
patientforløbene og ikke så meget konsulent som i dag.
Udskrivelser vil blive iværksat døgnet rundt, og der skal
lægges planer. En øget specialisering hos diætister kommer
helt sikkert, og mon ikke diætister før eller siden anlægger
og passer ernæringssonder? Diætiststyret, supplerende
parenteral ernæring bliver nok også almindeligt.

Sygehusvæsenet er under hurtig
omstrukturering. Hastigheden i foranJens Rikardt Andersen

dringerne er snævert relateret til lan-
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dets økonomi, men der vil formentlig
ske meget indenfor de nærmeste år.
Pengene er de seneste år blevet flere,
men alligevel har der været gentagne
fyringsrunder, og mange oplever, at

speciallæger, fysioterapeuter og som ansætter sygeplejersker.

”varme hænder” udskiftes med ”kol-

Uanset typen af center burde ernæringen have en naturlig plads,

de”. Flere ansatte, men færre til at have patientkontakt. Kliniske

og det er da værd at arbejde for. Atter andre steder vil disse cen-

diætistjobs forsvinder tidligt i disse forløb, fordi diætister ikke

tre forventeligt blive struktureret som en slags ”halv-vejs-huse”,

direkte genererer DRG-indkomst. Akkrediteringen har forhåbent-

hvor meget tidligt udskrevne patienter bliver gjort klar til livet i

ligt sat en stopper for denne udvikling. Uanset hvordan situatio-

eget hjem. I sådanne ”huse” må man forvente, at både generelle

nen anskues, så er der ingen tegn på, at der kommer flere penge

og meget specialiserede opgaver vil blive løst, og også her vil der

til ”varme hænder” i de kommende år. I stedet kan forventes sto-

være ernæringsopgaver at løse, både i de generelle og i de højt

re omlægninger både af strukturer og de enkeltes jobfunktioner.

specialiserede patientforløb.

Uden for ”murene”

Supersygehusene og ændrede arbejdstider

De små sygehuse forsvinder, og til gengæld kommer der flere små

Sygehusene bliver relativt store og meget forskellige. De såkaldte

klinikker. Nogle steder vil de hedde sundhedscentre, andre steder

”supersygehuse” betegnes således, fordi de skal indeholde alle

behandlingscentre eller medicinske centre, og man må forvente,

specialer med tilknytning til akut behandling. Det betyder megen

at de vil være meget forskellige i bemanding, opgaver osv.

aktivitet døgnet rundt, samt høj grad af specialisering, og her skal

De københavnske sundheds/forebyggelsescentre er fx indrettet til

ernæringen følge med. Et sådant sygehus vil ernæringsscreene og

bl.a. at behandle patienter med kroniske sygdomme efter henvis-

lægge planer i døgndrift og i weekender. Det samme gælder

ning fra praktiserende læge, og der er ingen behandlende læger i

opfølgning og udskrivelse, og det kommer utvivlsomt til at smitte

centrene. Til gengæld er der sygeplejersker og fysioterapeuter

af på diætisters arbejdstid. Der bliver helt sikkert aften- og week-

samt klinisk diætist eller cand. scient. (klinisk ernæring) i nogle få.

endvagter med de afspadseringsaftaler, der så følger med. Nogle

Andre steder i landet er sundhedscentrene baseret på et antal

diætister vil frygte den udvikling, men den giver enestående

praktiserende læger med fælles faciliteter, der deler lokaler med

mulighed for at blive en integreret del af patientbehandlingen i
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langt højere grad end i dag. Det bliver dog ikke alle sygehuse, der

kirurgiske patienter få samme behov i hjemmet. Der er massiv

får den struktur. Andre store sygehuse bliver meget specialiserede

evidens for, at der er god effekt af disse ernæringsterapier, især på

og modtager elektive patienter, samt visiterede patienter fra de

komplikationshyppighederne og dermed på antallet af genindlæg-

akutte sygehuse, som derved vil få et dagligt overbelægningspro-

gelser. Der er således store besparelser at opnå, og de er væsent-

blem. Dette fænomen er allerede i gang med at brede sig, og nog-

ligt større end finansieringen af den ekstra indsats. Alt dette er

le steder ankommer patienterne sidst på eftermiddagen, da der

meget mere evidensbaseret end det meste andet, vi går og foreta-

ikke er ambulancekapacitet til at flytte alle om formiddagen. Det

ger os i hverdagen. Hjemmeplejen er slet ikke klædt på til at vare-

stiller krav til personalenormeringen om aftenen på det modtagen-

tage sådanne opgaver.

de specialsygehus, eller til at alle planer er lagt før overflytningen.

En anden forventelig, markant ændring bliver den supplerende

Mon ikke det bliver det førstnævnte alternativ, der kommer til at

parenterale ernæring, fx umiddelbart postoperativt eller i forløbet

dominere? Igen en forventelig forrykning af arbejdstiden, også på

af non-operativ cancerbehandling. Der er bedre og bedre viden-

de specialiserede sygehuse.

skabelig dokumentation for effekten af maksimal mulig
enteral/oral ernæring og så supplerende intravenøs. Det bør vel

Pasning af ernæringssonder i hjemmet

også være diætisterne, der ordinerer energi, protein og præparat,

På de specialiserede sygehuse bliver ”fast track"-forløb mere og

samt varighed? Til gengæld kan man spørge sig, om pasning af

mere almindelige, ikke kun indenfor kirurgi. Det betyder, at pati-

infusionssystemerne er en oplagt diætistopgave. Næppe, hvorfor

enten kun er i kontakt med sygehuset i timer til få dage. Det bliver

et samarbejde med sygeplejen bliver nødvendigt og desuden kon-

nok enden på kostregistreringen, som vi kender den, og langt

sultative muligheder til læger med dette som speciale.

mere vægt vil skulle lægges på opfølgende ernæringsterapi efter
udskrivelse. En konsekvens heraf bliver forventeligt flere ernæ-

Øget efteruddannelsesbehov

ringssonder i hjemmet i en periode efter udskrivelsen. Hvem mon

Nye og spændende opgaver venter forude, men øgede kompeten-

kommer til at passe dem? Det burde blive en diætistopgave både

cer til at træffe beslutninger og udføre opgaver medfører også et

at anlægge, passe og ordinere sondeernæringen. Der bliver der-

øget ansvar. I min vision vil alt dette derfor også medføre, at diæti-

ved behov for ambulant virksomhed til dette. En anden mulighed

ster må vænne sig til at blive indklaget i Patientombuddet, samt

er, at opgaven overgår til et eller flere private firmaer, som også

blive tiltalt for eventuelle fejl.

leverer sondeprodukterne. Det er et system, vi også kender i dag.

Alt i alt kan diætisterne forvente, at deres job kommer til at se

Mange kroniske sonde-ernærede har mere kontakt til leverandø-

væsentligt anderledes ud om relativt få år. Diætist-uddannelserne

ren end til sygehusvæsenet og praktiserende læger angående

må flytte sig i overensstemmelse hermed.

sondeproblemer. Der findes ingen undersøgelser, der giver over-

Efteruddannelsesbehovet vil eksplodere, hvis mine forventninger

blik over situationen, hverken med de kortvarige behandlinger

bliver indfriet, og vi mangler en struktur til at varetage dette.

med naso-gastriske sonder eller de længevarende med PEG-son-

Traditionelt har det været fagforeningerne, der varetager denne

der. Uanset, om disse opgaver varetages i privat eller offentligt

opgave, så der bliver nok lagt et vist pres på Foreningen af

regi, så bør de varetages af professionelle, og der bør iværksættes

Kliniske Diætister i den anledning. Det vil også ske, selv hvis mine

undersøgelser, der belyser problemerne samt afprøver løsnings-

visioner ikke bliver virkeliggjort. Den øgede specialisering er i gang

muligheder i randomiserede kontrollerede designs.

og savner en uddannelsesmæssig parallel.

De patientgrupper, der vil få behov for midlertidige sondeløsninger, er i hurtig tilvækst. Mest iøjnefaldende er cancerpatienter

jra@life.ku.dk

under stråle- og kemobehandling, som nu omfatter langt flere
patienter end for få år siden. Ved hurtigere udskrivelser vil en del
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Af Leif Vestergaard, Formand for Kræftens Bekæmpelse

Patienten må sikres, at det ordinerede
også er det, som leveres
Et bedre fremtidigt sundhedsvæsen fungerer som et integreret sundhedsvæsen, der både reagerer reaktivt og proaktivt,
behandler efter behov og inddrager patienten og dennes
pårørende som aktive medspillere i behandlingen.

For nogle måneder siden hørte jeg om
en ældre kræftsyg kvinde, der blev indlagt på medicinsk afdeling til behandLeif Vestergaard

ling for følger efter kræftbehandlingen.
I den forbindelse blev hun bl.a. vejet.
Da hun få uger senere blev indlagt på
samme afdeling, blev hun igen vejet.
Hun havde tabt mere end 6 kg. Det
registrerede vægttab gav ikke anledning til yderligere handling , og kvinden blev efter få dage igen
udskrevet fra hospitalet.

underliggende sygdom. Kostvejledning kan forebygge vægttab og
hjælpe kræftpatienter, der har tabt sig for meget, med at få til-

Historien er god og trist

strækkelig med energi og næringsstoffer, så kroppen styrkes før,

Det er godt, at patienterne i stigende grad bliver rutinemæssigt

under og efter behandlingen (2,3). Her spiller de kliniske diætister

ernæringsscreenet ved indlæggelse på hospitalerne. Men det er

en væsentlig rolle for at sikre kræftpatienter den bedste ernæring.

trist, at ernæringsscreeningen og anden dataregistrering og – rapportering tilsyneladende sker, uden at observationerne giver

Behov for en sammenhængende indsats

anledning til refleksioner hos personalet.

I de kommende år får vi flere ældre patienter, der fejler flere ting

I eksemplet blev de pårørendes bekymrede spørgsmål afvist med,

kvinde i eksemplet – være meget svækket af behandlingen og

at den første vejning jo måtte være fejlagtig! En udmærket hypo-

have et særligt behov for en sammenhængende indsats. Det er

tese – som kunne have været styrket eller svækket ved at inddra-

helt afgørende, at patienten selv og de nærmeste pårørende ind-

samtidig. En del af patienterne vil - som den ældre kræftsyge

ge observationer fra patienten selv, pårørende eller hjemmesyge-

drages i behandlingen. Man skal altid vide, hvem der er den

plejen. Der var tilsyneladende ingen information til hjemmesyge-

behandlingsansvarlige læge – er det en overlæge på hospitalet

pleje eller praktiserende læge om at være særlig opmærksom i for-

eller den praktiserende læge? Det må også sikres, at sundheds-

hold til eventuelt yderligere vægttab.

mæssige interventioner, der ”ordineres”, også udføres som ordineret – uanset om det drejer sig om operation på hospitalet, sår-
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I gennemsnit er 40 pct. af patienterne på sygehusene i ernæ-

behandling i eget hjem eller diætbehandling. I dag er der desvær-

ringsmæssig risiko (1). Vi ved, at underernæring øger risikoen for

re alt for store muligheder for, at hver hospitalsafdeling, hver prak-

komplikationer – med deraf følger for tidlig død, længere indlæg-

tiserende læge og hver kommune vælger sin egen strategi for

gelsestid og større indsats i hjemmeplejen. For kræftpatienter er

samme problem. Eksempelvis er det alene den behandlingsan-

vægttab og undervægt rapporteret blandt 30-80 pct. af patienter-

svarlige sygehusafdeling, som foretager en funktionsevnevurdering

ne. Underernæring ser ud til at være en markør for fremskreden

af de patienter, hvor man vurderer et behov for opfølgende rehabi-

sygdom og dårlig prognose, men det er uafklaret, om vægttab i sig

litering i kommunen. Sygehusafdelingen kan dog ikke stille krav

selv har en direkte betydning for prognose uafhængig af den

om de konkrete indsatser, der skal iværksættes. Dette medvirker
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til, at det er kommunen, der afgør, hvorvidt patienten har behov

været ernæringsmæssigt korrekt – men det har trods alt fået pati-

for en eller flere indsatser. Patienten må sikres, at det ordinerede

enten til at spise noget mere, hvilket har været meget vigtigt. Det

også er det, som leveres. Svigt i forhold til patienten bør kunne

er rigtig godt, at flere regioner og flere hospitaler arbejder mere

undersøges af patientombuddet – også selv om det ”bare” er den

aktivt med ernæring som led i behandlingen.

kommunale rehabiliteringsindsats.

I mange år er maden blevet betragtet som en omkostning, der
skal begrænses. Det er formodentlig mere rigtigt at betragte

Et integreret sundhedsvæsen

maden som et integreret led i behandlingen. Også her er det

I de kommende år får flere patienter længere til specialistbehand-

afgørende, at indsatsen i sundhedsvæsenet hænger sammen.

ling – samtidig får vi større viden om, at den specialiserede ind-

Effekten af en intensiv indsats og den rigtige mad på sygehuset

sats er medvirkende til, at patienten kan få et bedre resultat af

svinder hurtigt ind, hvis patienter kommer hjem igen uden opfølg-

behandlingen. Vi skal sikre, at den specialiserede indsats når ud i

ning. Diætisterne kan her være en god hjælp for de praktiserende

alle kroge af landet. Det kan bl.a. ske ved, at de praktiserende

læger og den kommunale hjemmepleje. Hvis ikke de svækkede

læger, hospitalerne, hjemmesygepleje og træningsindsatsen opfat-

personer i eget hjem kan tilbydes en mad, der gør, at det bliver

tes og fungerer som et integreret sundhedsvæsen.

dejligt at spise, så skaber vi formentlig underernæring og sund-

Hjemmesygeplejersken i Lemvig skal i perioder fungere som den

hedsproblemer, der kræver dyr intervention.

forlængede arm for specialisten i Skejby.

Forebyggende indsats nødvendig
I dag kan vi se, at der er stor forskel på, hvordan forskellige grup-

Ligesom det er helt åbenbart, at underernæring er et stort pro-

per af patienter klarer deres sygdom. Fx er der klar overdødelig-

blem for mange syge, så er overvægt et stigende problem for

hed af kræft for danskere med ingen eller kort uddannelse samt

mange raske. Det gælder, både når de overvægtige bliver syge, og

lave indkomster. Flere forhold tyder på, at vi kan forbedre den

når de bliver syge af overvægten. Den forebyggende indsats er

samlede dødelighed ved at ændre og måske styrke indsatsen

helt nødvendig. Rigtig ernæring og fysisk aktivitet burde være en

overfor de mest udsatte. Når vi bliver bedre til at bruge de data, vi

naturlig del af den forebyggende indsats. Tilsvarende burde den

i dag indsamler om patienterne, kan sundhedsvæsenet lettere

praktiserende læge kunne tilbyde ernæringsfaglig bistand til de

reagere proaktivt. Patienten, der ikke følger et kontrolforløb, som

mest udsatte. Det er helt afgørende, at borgeren får mulighed for

der er godt belæg for, bør hjælpes til at følge forløbet. Tilsvarende

at ændre adfærd, inden overvægten gør borgeren til patient.

kan der, med brug af de indsamlede data, tilbydes særlig hjælp til

I de kommende år kommer såvel de kliniske resultater som pati-

de mest udsatte. Samtidig kan vi formentlig afskaffe kontrollen

enternes vurdering af resultaterne til at spille en større rolle. Både

med andre patientgrupper, som fx patienter, der i stigende grad

for den vejledning, man kan give patienterne, og for patienternes

kan og vil tage vare på sig selv – også når de fx har en kronisk

beslutning om behandling. I den forbindelse spiller maden og

sygdom.

ernæringstilstanden en betydelig rolle. Vi vil formentlig erkende, at
ernæringen (maden) spiller en langt større rolle, end vi antager i

Ernæring som centralt element

dag – både for patientens livskvalitet og for de forventede resulta-

Det er vigtigt, at maden og ernæringen opfattes som et centralt

ter af behandlingsindsatsen.

element i indsatsen overfor den syge. Det gælder, uanset om det
er maden på hospitalet eller i patientens eget hjem. Derfor skal

Så et bedre fremtidigt sundhedsvæsen fungerer som et integreret

maden både være af høj ernæringsmæssig kvalitet og af høj kuli-

sundhedsvæsen, der både reagerer reaktivt og proaktivt, behand-

narisk kvalitet. Det nytter ikke, at patienterne tilbydes det rigtige,

ler efter behov og inddrager patienten og dennes pårørende som

hvis det ikke spises. Enkelte kræftafdelinger har i perioder haft

aktive medspillere i behandlingen.

deres egen kok og køkken og dermed kunnet tilbyde patienten
den mad, som patienten lige nu havde lyst til. Det har ikke altid

lvp@cancer.dk
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Nutricialegat 2010 til klinisk diætist
i Region Syddanmark
Patientinformation som led i sygehusets ernæringsindsats
Nutricialegatet blev i 2010 uddelt til en klinisk diætist, og

Den dialog, som patienterne havde oplevet, drejede sig hovedsa-

det blev anvendt til at gennemføre patientinterviews på en

gelig om at vælge mad og drikke, og det kunne synes, som om

medicinsk sengeafdeling. Resultatet er dog ikke, som man

ernæringsindsatsen overvejende skete gennem tilbud om energi-

kunne ønske.

og proteinrige drikke. Det blev bemærket, at personalet havde
registreret patienternes indtag af mad og drikke, uden at de hav-

Sydvestjysk Sygehus har en formuleret målsætning om at give

de hørt om resultat eller tiltag. Det var ikke klart for patienterne,

passende information, således at patienten opnår en realistisk

hvordan og om der blev handlet herpå.

handlekompetence. Med en forventning om, at den enkelte pati-

Efter vanlig indsats er konklusionen, at der tilsyneladende er tale

ent selv tager del i egen ernæringspleje og fortsætter indsatsen

om kvalitetsbrist i ernæringsplejen på flere måder, hvilket må give

efter udskrivelse, forventes information at kunne bidrage til at for-

anledning til bekymring.

bedre ernæringstilstanden. Der blev gennemført semistrukturere-

Håbet er, at undersøgelsen kommer til at danne udgangspunkt for

de interviews på en medicinsk afdeling for at belyse, hvad patien-

videre overvejelser om årsager, og at der bliver gjort nødvendige

ten havde taget imod.

justeringer i indsatsen, sådan at resultaterne kan bidrage til kvalitetsudviklingen. Der gives en opfordring til, at andre afdelinger fin-

I undersøgelsen indgik 10 patienter, indlagt på medicinsk afdeling

der anledning til at overvåge eller reflektere over deres indsats på

242 i perioden marts – maj 2011. Der var 6 mænd og 4 kvinder

området.

med en gennemsnitsalder på 70 år.. De var indlagt med nefrologisk eller kardiologisk sygdom, og ud af de 10 havde halvdelen

Yderligere oplysninger kan fås hos klinisk diætist Clara Sørensen,

diabetes. Alle var ved screening fundet at være i underernærings-

clarasoerensen@svs.regionsyddanmark.dk, hvor rapporten også

risiko, og behandlingsplan iværksat herefter. Heri indgår, at pleje-

kan rekvireres.

personalet inddrager og informerer patienten.
Som inklusionskriterier var desuden valgt, at deltagerne skulle
have været indlagt i ≥ 5 døgn, og de skulle forventes at blive
udskrevet til eget hjem. Deltagerne skulle tale godt dansk.
Kommunikationssvage patienter og meget svækkede patienter blev
ekskluderet, ligesom patienter, som under indlæggelsen havde
modtaget individuel vejledning af klinisk diætist, blev ekskluderet.
I gennemsnit havde de på interviewtidspunktet været indlagt 8,3
døgn. Alle interview blev gennemført i en periode, hvor vanlig
ernæringsindsats ikke bevidst blev ændret.
Svarene gav indtryk af, at den modtagne information var yderst
begrænset. Ud fra patienternes udtalelser havde de ikke modtaget
nogen information om ernæring, der gav dem anledning til at
overveje næringstætte kostvalg. Udtalelser om, hvorledes de selv
mente at kunne forbedre næringsindtagelsen, gik i retning af de
otte kostråd.
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Møde- og kongreskalender 2012
23. – 25. maj:
2nd International Vitamin Conference: Vitamins in foods and supplements – analytical challenges in
human nutrition, København,
(www.vitaminconference.com)

3. - 5. Juni:
10th Nordic Nutrition Conference, Reykjavik, Island. Se http:nnc2012.is/registration.aspx

8. juni:
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, DSKE, afholder årsmøde. Program kommer senere.

8. - 11. september:
ESPEN-kongres i Barcelona. Deadline for abstracts er april 2012. Se www.espen.org
BESTYRELSESUDVALG
Forretningsudvalg: Formand Ginny
Rhodes og kasserer Helle Ronneby
Hjemmesideudvalg: Formand Ginny
Rhodes, næstformand Mette Pedersen,
Marie-Louise Hartvig og Maria Gamborg
PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og
næstformand Mette Pedersen
Redaktionsudvalg: Ginny Rhodes
Medlemsudvalg: Margit Oien Nielsen og
Dorthe Wiuf Nielsen
Fagligt udvalg: Dorthe Wiuf Nielsen,
Anne Sofie Wendelbo, Mette Pedersen og
Marie Louise Hartvig
Nordisk Dietistforening/Nordic Dietetic
Association: Sekretær Helle Skandorff
Vestergård

April: Hvordan sikres alle den
rette ernæring?
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”Hvis jeg er i tvivl, så ringer jeg
enten til Susanne eller Heidi hos
NutriciaDirekte. Her kan jeg få
den personlige kontakt – det
giver en god tryghed”
Mette og Villy på Plejehjemmet Ingeborggården

Uddannelse
og træning
Konsulentstøtte og
startpakke
Viden og
erfaring
Levering
og telefonsupport

Personlig og professionel rådgivning
i sondeernæring
Hos NutriciaDirekte har vi en ambitiøs målsætning
om at gøre en forskel for dig, som arbejder med
sondepatienter. Vi vil derfor gerne tilbyde dig en
personlig og professionel vejledning i et direkte
partnerskab med dig. Med mere end 25 års forskning og erfaring i avanceret medicinsk ernæring,
kan vi give dig præcis den rådgivning og sparring,
du har behov for.

Rådgivning med et menneskeligt ansigt
Rådgivning er bedst, når den er personlig.
Derfor synes vi, det er vigtigt, at du også kan
sætte et ansigt på os. Kontakt os derfor på
telefon 7021 0709 og book et personligt
møde, hvor du kan høre mere om, hvordan
NutriciaDirekte kan hjælpe dig og dine patienter.

Målrettet den enkelte
Sondepatienter har forskellige problemer, behov
og bekymringer. Derfor har vi udviklet et situationsbestemt servicekoncept og sammensat et team
af veluddannede produktspecialister, diætister og
sygeplejersker, som i samarbejde med dig altid
kan yde støtte i alle led af ernæringsindsatsen.

Ring og book et personligt møde på telefon 7021 0709

bohemian.dk

Nutrison
og Flocare

