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Ginny Rhodes
Formand

Ud over rampen?

”Hvad skal der til for at komme ud over

for at komme til at kvaje mig, når jeg skulle tale med patienter.

rampen”, kunne man vel egentlig godt

Sagde jeg nu det rigtige, kunne jeg huske det hele, havde jeg styr

have kaldt vores temanummer denne

på de væsentlige punkter, alt efter specialet? En medstuderende

gang. Jeg har den holdning, at vi alle

kommenterede, at for hende var det vigtigste, at hun fik sagt alt, og

”formidler”, hver gang vi åbner mun-

at alt var korrekt. Så måtte det med patientens situation komme

den, og det gælder ikke kun vores fag-

senere i samtalen. Altså igen en skræk for at komme til at kvaje sig

gruppe, men alle. Men der er stor for-

rent fagligt. Måske trangen til, at alt skal være korrekt formuleret,

skel på hvordan.

stammer herfra i en vis grad? Måske vores uddannelse skal huske
at fokusere på evnen til at formulere sig og ”sælge budskabet” og

Så er der det med fagligheden. Det har længe været diskuteret,

ikke kun på det faglige indhold, og give os selvtillid nok til at kunne

hvorfor det er alle mulige andre, og ikke nødvendigvis ernærings-

det.

fagligt uddannede personer, der får deres budskab i medierne,
nogle gange med uheldige konsekvenser, fordi det faglige indhold

Men når man nu har været i gang længe og fået erfaring, bør faglig-

simpelthen er forkert. Og medierne griber alligevel gladelig bolden

heden så ikke være så integreret en del af ens person, at man net-

og bringer historien. Jeg mener nok, at vi er mange, der godt er

op godt kan tillade sig at tale i kortere sætninger med et løsere ind-

klar over, at der ligger en udfordring i at skulle forsimple en pro-

hold, uden at fagligheden ryger? Og stille lidt skarpere på egne for-

blemstilling på bekostning af netop fagligheden. Men vi ved også,

træffeligheder, og hvad man kan tilbyde?

at der er mange, der finder det meget svært, for ikke at sige næsten

Det vil jeg mene.

helligbrøde, at skulle tale i korte overskrifter og vinkle et budskab,
for overhovedet at få ”solgt” det eller sig selv.

Er man så velforberedt som muligt, bør man, set med min optik,
kunne hive fagligheden frem i det omfang, situationen tilsiger, men

Jeg tror, årsagerne er mange – og mange af dem er beskrevet her i

også kunne lade den ligge. Så kan man bruge krudtet på at ”sæl-

bladet. Jeg tror også, at det er en udfordring, det er vigtigt for os at

ge” sig selv og budskabet,. Det er helt klart en balancegang, og en

imødekomme. Med den rivende teknologiske udvikling, der foregår

vi skal blive bedre til at håndtere. Men når man nu gerne må køre

i disse år, kan vi ikke blive ved med at forlange, at budskaber skal

130 km i timen, hvorfor så nøjes med 80? Eller sagt på en anden

være formuleret på korrekt vis, for at vi vil udtale os. Tænk bare på,

måde; mon ikke vi godt kan slække lidt på de faglige formuleringer,

hvor lidt plads der er på en mobiltelefons skærm – lange sætninger

uden at det af den grund bliver pivforkert, hvis det giver os over-

og forklaringer kan slet ikke være der! Og i en verden, hvor man

skriften eller jobbet?

skal kunne komme med korte, kontante udtalelser, hvis man overhovedet vil blive hørt, så nytter det ikke at mukke, hvis medierne

Vil du med ud over rampen?

ikke gengiver budskabet helt korrekt, eller jobbet går til en, der havde talegaverne i orden, men den forkerte eller ingen uddannelse.
Her skal vi blive bedre til at hjælpe hinanden i stedet for blot at blive fortørnede.
Men faglighed ER vigtig, og selv om mange ikke tænker over det,
så er det fx muligt at dø både af underernæring eller af fejlernæring, hvilket på den anden side kan undgås, hvis fagligheden er til
stede og får lov til at komme til. Så vi skal simpelthen have den
med os, spørgsmålet er måske nærmere hvordan.
Når jeg tænker tilbage på mit eget studie, husker jeg en vis angst
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Af Ebbe Kristensen, direktør, Mannov A/S, Aarhus

Formidling og faglighed
– en kompliceret cocktail?
At formidle sit budskab klart og målrettet og trænge igen-

Diætisterne har en god platform

nem med det, er i dagens Danmark ofte lige så vigtigt som

Diætister har, siden de fik autorisationen, haft en god platform for

det faglige indhold. Diætisterne og faget er under pres fra

at komme ud over rampen med deres budskaber. Som eneste

flere sider i en tid, hvor omverdenen forventer klar og hurtig
kommunikation. Andre faggrupper med lavere uddannelsesniveau markerer sig i stigende grad, og det er centralt for
diætiststanden at finde sin position.

gruppe i det danske sundhedsvæsen, hvis uddannelse retter sig
mod kostens betydning i sygdomsbehandling, forelå der en blåstempling af gruppen. Og i dag er der næppe tvivl om, at også
den såkaldt ”almindelige” dansker i dag opfatter diætister som
troværdige og som en gruppe, der arbejder med kost og sundhed.

Ebbe Kristensen

Der er imidlertid sket flere ting gennem de senere år, der har
”Hun har solgt allergikost og helsekost.

væsentlig betydning for diætisternes muligheder for at komme

Hun har arbejdet som slanketerapeut

igennem med deres budskaber: For det første er der kommet fle-

og kostvejleder, og hun har også en

re sundheds- og ernæringsuddannelser til, også på kandidatni-

uddannelse i bagagen som zonetera-

veau. For det andet er der stadig flere grupper, der trods ofte tvivl-

peut. Hun har såmænd også læst reli-

som uddannelsesmæssigt baggrund profilerer sig på ernærings-

gion og dansk ved Aarhus Universitet”.

og sundhedsområdet, og for det tredje sker der et skred i sund-

Dette citat fra Horsens Folkeblad (okto-

hedsbegrebet, der gør det meget bredere end det ernæringsmæs-

ber 2012) er en del af et portræt af den

sige, der er diætisternes hjemmebane. Endeligt er der sket en

kvinde, der skal være redaktør af avi-

strukturændring, hvor stadig flere diætister er selvstændige med

sens brevkasse ”Krop og Velvære”. Og det illustrerer, hvad diæti-

egne klinikker. Og dermed også i det daglige skal kæmpe for

ster og andre uddannede grupper er oppe imod, når man gerne

deres omsætning i en ofte benhård konkurrence. Også i primær-

vil formidle faglig og – for det meste – evidensbaseret viden.

sektoren bevæger andre faggrupper sig ind over diætisters
arbejdsområder, mens det omvendte ikke synes at være tilfældet.

I denne artikel vil jeg på et overordnet plan prøve at beskrive de

Skred i sundhedsbegrebet er et meget stort og komplekst område

udfordringer, som kliniske diætister står i med hensyn til at få

at analysere, men meget forenklet kan man sige, at pendulet er

deres budskaber igennem, både når det drejer sig om offentligt

ved at svinge tilbage til WHO’s gamle definition af sundhed som

ansatte og privatpraktiserende eller om diætisterne som en grup-

meget andet end fravær af sygdom, men som en tilstand af fysisk,

pe. Mit udgangspunkt er mange års erfaring med rådgivning om

psykisk og socialt velbefindende. Det kan åbne op for mange flere

kommunikation på sundhedsområdet, som jeg vil krydre med tal

aktører inden for formidling, også illustreret ved, at der gennem

og fakta, og jeg vil søge at give nogle bud på, i hvilken retning

de senere år er opstået et utal af virksomheder, der arbejder med

diætisterne kan gå for bedre at komme igennem med formidling

sundhedsfremme i alle afskygninger, herunder kosten.

af deres budskaber. Fokus vil være på relation til medier og andre
faggrupper.
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Figur 1. Omtale i trykte medier
Kilde: Infomedia
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Det gør de uden nødvendigvis at have den tilstrækkelige faglige

lation mellem kendskab og sympati), men også fordi en stor del af

og formelle kompetence, men det ved beslutningstagerne i især

meningsdannelsen er baseret på medieomtale - også hos beslut-

sekundærsektoren, som fx organisationer, virksomheder og kom-

ningstagere. Journalister er i dag meget pressede tidsmæssigt,

muner, desværre langtfra altid. Endnu et citat fra føromtalte kost-

der er 16 pct. færre journalister på medierne end for blot for få år

vejleder sætter det på spidsen: ”Kostvejlederen har en større fri-

siden, og der er derfor sjældent tid til at sætte sig ind i mere fagli-

hed til at sige, hvad hun vil… På den måde er vi ikke bundet af

ge problemstillinger. Derfor skal – naturligvis fagligt baserede –

Sundhedsstyrelsen, som diætisterne jo nødvendigvis må forholde

budskaber serveres klart over for dem.

sig til. En kostvejleder behøver ikke vente på, at en forskning
bliver gentaget…”.

Når viden er afmagt
Det leder mig ind på det skisma, der formidlingsmæssigt ligger i

Citater som dette er jo også et udtryk for formidling – en formid-

at være fagperson med højt fagligt niveau. For som fagperson

ling, der ikke mindst gennem medierne er med til at danne bille-

inden for det naturvidenskabelige område, kan det være meget

der hos beslutningstagere og befolkningen om, at andre end

svært at komme med helt enkle og skråsikre løsninger og udtalel-

diætister jo også ved noget om tingene, og måske er mere direkte

ser. I formidling, og ikke mindst i forhold til pressen, kommer man

og klare i deres formidling, uanset hvor fagligt forkert det måtte

let i defensiven, hvis en modpart – ofte på grund af manglende

være.

viden – udtrykker sig meget klart. Det er der mange eksempler
på, og fakta er også, at mediet, typisk journalisten, heller ikke har

Diætister i medierne

faglig indsigt. Og det er mere spændende med folk, der klart

Det er i den forbindelse positivt at se, hvor hyppigt diætister trods

siger, at dette eller hint er usundt, at blodsukkersvingninger giver

alt er omtalt, som figur 1 viser. Figuren viser dog også, at andre

misdannede børn, eller at sukker er at sidestille med heroin.

grupper også omtales hyppigt, og at diætister og foreningen ikke
er særligt synlige i de landsdækkende aviser. Jeg skal understre-

Figur 2 illustrerer dette. Som andre figurer og modeller er det en

ge, at der ikke er tale om en kvalitativ vurdering, kun en opgørelse

forenkling af virkeligheden, men mens vidensniveauet falder i takt

i form af optælling af antal artikler.

med uddannelsesniveau, stiger ”magten” eller beslutningskraften.
Der er selvfølgelig markante afvigelser, særligt på ernæringsområ-

Diætister er gode til at få omtale lokalt. I 2011 var således 88 pct.

det, hvor ganske få førende eksperter (i øvrigt alle mænd) er gode

af artiklerne med diætister i regionale eller lokale dagblade.

til at sætte dagsordener og få indflydelse.

Det behøver dog ikke kun være positivt. Som førnævnte citat viser,
bruges diætister også som skydeskive. Foreningen er som sådan

Gør dig selv til talsmand

ikke så synlig, i 2011 var FAKD omtalt 8 gange i landsdækkende

Det kan måske virke, som om det er næsten umuligt for diætister

medier mod 12 gange i 2010, men er dog blevet lidt mere synlig

at slå igennem med deres faglige formidling, og at pladsen efter-

på regionalt niveau.

hånden overtages dels af andre faggrupper som sygeplejersker,
dels af de mere eller mindre alternative behandlere. Men det giver

6

Medieomtale, hvad enten man kan lide det eller ej, har stor betyd-

også store muligheder, netop fordi der er så stor og stigende fokus

ning. Ikke kun for at opbygge kendskab (og der er ligefrem korre-

på sundhed. Det er en strategisk beslutning for foreningen at

Tema
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Figur 2.
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”Den
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dansker”

arbejde med dette og afgøre, hvem man især skal påvirke gen-

Konsensus og aktiv ekstern indsats

nem overordnet formidling om diætisternes plads i det fremtidige

Mange andre grupper end diætister har set lyset i at finde en

danske sundhedsvæsen. Og ikke mindst, hvordan man gør det

fremtid og skabe forretning på områder, der traditionelt er diæti-

gennem en offensiv kommunikation med udgangspunkt i nogle

sternes. Det formidler ikke mindst ”kostvejledere” i stigende grad,

få, klart formulerede og gennemtestede budskaber, der først er

og de lader også til at have en vis succes med det, både i primær-

”solgt” internt. Det primære er at være proaktiv og for alvor få en

og sekundærsektoren. Foreningen og de enkelte diætister må på

talsmandsstatus. Det er altid svært at komme på banen, når

den ene side have is i maven og stå fast på den evidensbaserede platform, der også er baggrund for den blå-

andre har sat dagsordenen.

stempling, som en autorisation er, men som
nok fortaber sig lidt i tågerne hos man-

En sådan indsats vil også smitte af på
den enkelte diætists muligheder på

ge i omverdenen. På den anden side

lokalt plan. Men det kan også være

bør diætisterne især som gruppe
også smide fløjlshandskerne og

en ide at lave en form for ”PRhotline”, hvor medlemmer kan få

arbejde på igen at få den posi-

råd her og nu i forbindelse med

tion og ”talsmandsstatus”,
som også vil skabe bedre

lokale debatter og aktiviteter.
Endeligt vil jeg foreslå, at for-

fremtidsmuligheder for de

eningen udarbejder det, man

enkelte diætister. Det forudsætter i første omgang kon-

i industrien kalder position

sensus om en række grund-

papers, dvs. hvad er forenin-

læggede budskaber, men også

gens videnskabeligt baserede

en aktiv ekstern indsats i en ver-

holdning på en række centrale

den, hvor formidling og kommuni-

spørgsmål om kostens betydning for

kation bliver afgørende for ”License to

sundhed. Og have det som simple

exist” på sigt. Med andre ord: Revitalisér

præsentationer til brug lokalt og med kla-

jeres faglige basis og få betydningen af jeres

re formuleringer til pressebrug.

faglige kompetencer og autorisation gjort krystalklar
Diætister må i den forbindelse også gribe i egen barm.

for beslutningstagere og omverdenen i øvrigt. Det vil også give

Selvfølgeligt ligger fagpersoner på forskelligt niveau og har

unikke muligheder for at komme igennem på de hurtige sociale

forskellige indgangsvinkler, men det kan også sløre billedet over

medier, hvor sundheds- og kostområdet også fylder meget mere,

for omverdenen, hvis diætister bevæger sig ind på områder som

og hvor forklaringer ofte skal gives på én linje.

afhængighed, ADHD, candida-svamp og svingende blodsukker
- for blot at nævne nogle af de områder, jeg har set over de

ek@mannov.dk

senere år.
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Af Irene Brøndum Møbjerg, Klinisk diætist, Gentofte Hospital og journalist ved I FORM

Vær klar i spyttet

Hvad enten du vil give udtryk for en tendens, fremvise

dækkende medier, sidde ude på toilettet, halvkvalt af grin, mens

resultater, rette folks opmærksomhed på ny viden eller min-

han læser ”Diætisten”. Det er ikke fordi det, der står, er dårligt for-

de dem om gammel viden på nye flasker, så er medierne en

muleret eller ikke er spændende læsning. Latteren skyldes nær-

vigtig med- og nogle gange modspiller. Jeg er, ud over at
være klinisk diætist, uddannet journalist, og har i flere år
været en af de gatekeepere, der har siddet og lavet papir-

mere, at han overhovedet ikke forstår det, der står, og i øvrigt
sjældent når længere end til overskrifterne, som ifølge ham, er så
tilpas usexede, at han åbenbart kan bruge en hel dag på at more
sig over dem. Tag bare min egen artikel fra Diætisten, nr. 118

flyvere ud af mangen en pressemeddelelse. Derfor får du

med overskriften: ”Polycystisk Ovariesyndrom – Diæt og fertilitet”.

nu mine, helt og aldeles ikke-evidensbaserede erfaringer

Den overskrift kan gå i et fagblad, fordi I, der læser det, på for-

med, hvad der virker, hvis du vil på forsiden eller have

hånd er interesserede i stoffet, og det vigtigste er, at overskriften

plads i den bedste sendetid.

er dækkende i forhold til indholdet i artiklen. ”Polycystisk
Ovariesyndrom – Diæt og fertilitet” er dækkende, men på ingen

Irene Brøndum Møbjerg

måder æggende, og allerede i underrubrikken er teksten totalt
Da Ulla Mortensen, bladets redaktør,

uforståelig for folk uden en sundhedsfaglig uddannelse. Artiklen

kontaktede mig med henblik på at få

er derfor et godt eksempel på en historie, der aldrig nogensinde

skrevet en klumme om diætisters for-

vil finde vej til en avisspalte. Hvis dine gode historier og vores fag-

midling, var min første tanke … åh nej.

gruppe skal have mere taletid og spalteplads (ikke kun i

For mit indre blik ser jeg nemlig min

Diætisten), så må vi lære spillets regler, og huske på, at formålet

mand, som i parentes bemærket er

med at komme i medierne ikke er at dupere kollegaerne, men at

nyhedsredaktør på et af de store lands-

få almindelige mennesker i tale.

Mine bedste råd er:
n Tag kontakten. Journalisterne ringer ikke til dig, medmindre du er kronprins Frederik eller statsministeren, så du
skal selv komme ud af busken, hvis du har noget relevant og interessant på hjerte. På mange redaktioner har de
en fagmedarbejder, der beskæftiger sig særligt med sundhedsområdet, og det er et rigtigt godt sted at starte.
Vores fagområde er faktisk som udgangspunkt interessant for redaktionerne, fordi alle mennesker spiser.
n Din historie skal vinkles. Uanset om historien skal i tv, radio, avis, magasin eller internet, så skal en historie have
en vinkel. Overvægt og diætetik er ikke en vinkel. Overvægtige skal spise kød, er til gengæld en vinkel. Jo mere
overraskende vinklen er, jo større sandsynlighed er der for, at den ryger gennem nåleøjet. Overvægtige skal spise fedt, er fx en bedre overskrift end overvægtige skal spise fedtfattigt. Bare tænk på, hvad for en historie du
helst selv ville læse, når du sidder der i slåbrokken søndag morgen. Verden er sjældent fuldstændig sorthvid, og der kan sagtens være forbehold i forhold til vinklen, som kan indgå i artiklen eller indslaget.
Men hvis der er så mange forbehold, at du ikke selv vil kunne lave en interessant overskrift, så er
det spørgsmålet, om din historie snarere er en mellemregning, der kun er relevant for dig selv og
ligesindede, og ikke en historie, der er relevant for offentligheden.
n Det skal være en nyhed. Find en nyhedskrog, din historie kan hænges op på – måske er der indført nye afgifter eller spareplaner på området, måske har de succes med noget nyt i udlandet,
måske er patientgruppen voksende eller faldende, eller noget helt fjerde. Journalister er vilde med
tal, særligt procentsatser, så hav gerne sådan et par stykker i ærmet.
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n Lad være med at skyde med spredehagl. Tilpas din historie det medie og den målgruppe, du gerne vil have i tale. Gør dig nogle tanker
om, hvem den kunne være interessant for – er det overvægtige, syge, unge, gamle, akademikere eller socialt udsatte, er historien også
interessant i den anden ende af landet? Hvilke medier benytter målgruppen sig af, ser de DR2, Lorry eller DK4.
n Find en case. Især hvis du vil ud til den brede befolkning og skal via de store landsdækkende medier, er det ofte et krav, at der kan
skabes identifikation hos seeren/læseren/lytteren. Hvis du sidder med de vises sten i forhold til overvægtige børn, så find et barn og en
familie, du har vejledt/skal vejlede, og som gerne vil være med. Især på TV er det væsentligt at tænke i, at det er et medie, der er
afhængig af levende billeder – meget gerne reportage, hvor der sker noget. Fx en undersøgelse, en gymnastiktime, madlavning, stuegang osv.
n Tilpas sproget. Brug hverdagssprog i stedet for fremmedord og akademikersprog. Eksemplificer, så der skabes billeder inde i hovedet
på modtageren, og risikoen for misforståelser ryddes af vejen. Undgå overdrevet brug af indskudte sætninger og varier tempoet i dit
sprog.
n News you can use. Alle medier – fra magasiner til tv og aviser - elsker nyheder, der er handlingsanvisende, så vær konkret. Hvis du fx
vil ud med budskabet om, at frugt feder i for store mængder, så angiv hvor meget frugt, du anbefaler, at man spiser, hvad for noget
frugt, der er bedst/værst, hvordan det skal indtages (fx som juice, tørret eller hele stykker), hvornår på dagen osv.
n Undgå misforståelser. De flestes største frygt er nok at blive fejlciteret og fejlfortolket og dermed komme ud over rampen med en misvisende historie. Hvis du bliver interviewet til et månedsmagasin eller lignende, er det som regel okay at bede om lov til at gennemlæse
og komme med rettelser i forhold til egne citater inden offentliggørelsen. På de fleste dag-til-dag medier er dette dog ikke en mulighed,
men der kan du hjælpe dig selv ved at spille djævlens advokat og forestille dig, hvordan historien vil kunne misforstås. Bliver ” frugt
feder i meget store mængder” til ”frugt er værre end chips”. Tal med journalisten om vinklingen og opsummer sidst i samtalen, hvad
du har sagt og mener, og måske også hvad du ikke mener.
irenebroendum@hotmail.com

De nye nordiske næringsstofanbefalinger er på trapperne
Vi venter alle i spænding på 5. udgave af De Nordiske

- og lige i hælene følger nye kostråd

Næringsstofanbefalinger, men den seneste melding er, at de fleste

De officielle otte kostråd er også ved at blive revideret. For at høre

anbefalinger fra 2004 fortsætter uændret. Der vil dog være et

forbrugernes tanker om de nuværende kostråd og ønsker og kom-

ændret fokus på kvaliteten frem for kvantiteten af både kulhydra-

mentarer til kommende kostråd, har Fødevarestyrelsen oprettet en

ter og fedtstof. Det betyder større vægt på at udskifte det hvide

Facebookside (www.facebook.com/kostraad), hvor alle interesse-

brød og pasta med fuldkornsvarianter samt vælge flere af de sun-

rede har mulighed for at deltage i debatten.

de fedtstoffer fra specielt fede fisk.

FaKD følger med i debatten på Facebook og sidder med, når

Der bliver ikke ændret på proteinanbefalingen, da der ikke er til-

resultaterne skal diskuteres i Kostrådsnetværket.

strækkelig evidens for dette.

De opdaterede kostråd forventes offentliggjort engang i foråret
2013.

For vitaminer er der lagt op til, at det anbefalede daglige indtag af
D-vitamin for børn over to år, voksne og ældre bliver øget.

Du kan følge arbejdet på www.facebook.com/kostraad

Størstedelen af studierne peger i denne retning, men ikke alle er

(også uden en facebook konto) og på

enige i beslutningen og/eller midlet til at øge indtaget af D-vitamin.

http://www.altomkost.dk/Services/Kontakt/netvaerk/Opdatering_af_

Ekspertgruppen overvejer også at forhøje anbefalet indtag af selen

kostraadene.htm.

blandt voksne og jod til gravide og ammende kvinder.
På begge sider kommer der løbende info om de kommende
De forskellige anbefalinger blev sendt til høring i november.
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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

Af Anders Schelde-Mollerup, partner, statsautoriseret revisor, Linda Manniche Vixø, senior revisor cand.merc.aud., Nielsen & Christensen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København

Linda Manniche Vixø

Anders Schelde-Mollerup

Kom godt i gang med egen virksomhed

Det gælder som iværksætter om at fokusere på det, du brænder
for og er god til, og at få hjælp til de områder, hvor du ikke er på
hjemmebane.

Den daglige bogføring og regnskab
En erhvervsdrivende skal opfylde en række pligter med hensyn til
bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v. Ifølge bogføringsloven

Ønsker du at starte egen virksomhed? Så læs her svarene

har den selvstændige erhvervsdrivende pligt til at bogføre virksomhe-

på en række af de spørgsmål, som måske trænger sig på,

dens indtægter og udgifter samt udarbejde et egentlig regnskab.

og som kan få økonomisk betydning for din fremtid som

Der findes i dag webbaserede økonomistyringsprogrammer, hvor

selvstændig.

du skal bruge en internetadgang for at få adgang til dit regnskab.
Revisor kan således også få adgang til dit regnskab og assistere
helt eller delvis med bogføringen.

Artiklen omhandler i store træk de mest almindelige spørgsmål
omkring skat, moms og afgifter, men er på ingen måde udtøm-

Alle indtægter og udgifter skal kunne dokumenteres over for SKAT

mende, og det kan derfor anbefales, at der i den konkrete situa-

for derved at kunne bevise, at bogføringen og regnskabet er udar-

tion søges professionel hjælp.

bejdet korrekt. Derfor skal man gemme alle bilag for udgifter og
indtægter.

Start med at udarbejde en miniforretningsplan, som beskriver den
virksomhed, der skal etableres, og som samtidig er en plan over,

Virksomhedsform

hvordan virksomheden skal drives. Det vil gøre det nemmere at

Iværksætteren skal træffe beslutning om, hvorvidt virksomheden

overbevise bank og evt. andre om idéen.

skal drives som selskab eller være personligt ejet. I beslutningen

På www.startvaekst.dk kan du få målrettet vejledning, hvis du er

indgår en række overvejelser om fx risiko, kapitalkrav, regnskabs-

iværksætter. Derudover vil en revisor kunne yde den nødvendige

krav, skat mv.

rådgivning og assistance om fx:

En personligt ejet virksomhed er den mest simple virksomhedsform, og iværksætteren kan, såfremt det ønskes, senere ændre

•

12

Registrering af virksomhed, herunder moms, lønsumsafgift,

den personligt ejede virksomhed til et selskab.

ændring fra lønmodtager til selvstændig

I en personligt ejet virksomhed kan du vælge mellem tre regelsæt

•

Budgetter

for beskatning: Personskattereglerne, virksomhedsordningen og

•

Bogføring

kapitalordningen. Du beslutter selv, hvilken ordning du vil vælge.

•

Regnskab

Iværksætteren kan også drive virksomheden i selskabsform, enten

•

Skattemæssig rådgivning

som aktieselskab eller et anpartsselskab.
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Det vil være for omfattende at komme nærmere ind på fordele og

For det andet skal ydelsen kun-

ulemper ved de forskellige virksomhedsformer, men det er altid

ne karakteriseres som en behand-

en god idé at kontakte din revisor og andre privatpraktiserende

ling i momsmæssig forstand (behand-

diætister, FaKD eller SKAT, før du træffer dit valg.

lingskravet). Det betyder, at momsfritagelsen
alene omfatter indgreb med det formål at forebygge, diagnostice-

Momsregistrering

re, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sund-

Hvis der er en formodning om, at virksomhedens momspligtige

hedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

salg overstiger kr. 50.000 inden for en 12-måneders periode, skal
virksomheden momsregistres.

Som eksempler på situationer, hvor kostrådgivning er momsfritaget,

Momsregistreringen kan foretages elektronisk via www.webreg.dk

kan nævnes personer, der er diagnosticeret med følgende lidelser:

eller ved at indsende en blanket om virksomhedsstart til
Erhvervsstyrelsen.

•

Diabetes

•

Hjerte-/karsygdomme

Fritagelse for momsregistrering

•

Mavesygdomme

Momsloven fritager en del aktiviteter for moms, herunder kostråd-

•

Tarmsygdomme

givning.

•

Leversygdomme

•

Nyresygdomme

SKAT har udsendt en vejledning (styresignal), der specifikt rede-

•

Spiseforstyrrelser, herunder anoreksi, bulimi, underernæring mv.

gør for, hvornår kostrådgivning er en momsfritaget tjenesteydelse.

•

Allergi overfor enkelte/flere fødevarer

Vejledningen er et supplement til en tidligere offentliggjort vejledning, der omhandler de generelle betingelser for momsfritagelse

Ernæringsvejledning til personer med forhøjet blodtryk, forhøjet

for sundhedsydelser.

bloksukker, forhøjet kolesterol samt personer med svær overvægt
(BMI større end 30), er også momsfritaget.

To betingelser skal være opfyldt, før en ydelse i form af kostrådgiv-

Anden kostrådgivning og vejledning, hvor formålet eksempelvis er

ning kan anses for omfattet af momsfritagelsen for sundhedsydelser.

skønhed eller velvære, opfylder ikke behandlingskravet, hvorfor
der skal opkræves moms af disse ydelser.

For det første skal ydelsen udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv (uddannelseskravet). Er leve-

Kursus-, foredrags- og skribentvirksomhed

randøren autoriseret som klinisk diætist (eller diætist) i henhold til

Generelt set er kursusvirksomhed omfattet af momspligten, mens

autorisationslovens kapitel 18, vil leverandøren opfylde uddannel-

det modsatte reelt gør sig gældende for foredragsvirksomhed.

seskravet. Andre faggrupper, såsom ernæringsterapeut, kostvejle-

Dog er det ofte svært at vurdere, hvor foredragsvirksomheden

der og professionsbachelor i human ernæring, vil også kunne

slutter, og kursusvirksomheden starter. SKAT har i den forbindelse

opnå momsfritagelse.

oplyst, at der skal være tale om foredragsvirksomhed med et
kunstnerisk indhold, før foredraget kan anses for momsfritaget.

Diætisten nr. 120 - 2012

Tema

13

Ved vurdering af, om den enkelte skal momsregistreres, gælder

skal have karakter af driftsudgifter, som det har været nødvendigt

50.000 kr.- grænsen. I den forbindelse skal samtlige af vedkom-

at afholde, inden virksomheden starter. De udgifter, iværksætteren

mendes momspligtige ydelser medtages ved opgørelsen heraf.

har afholdt inden for de seneste seks måneder før virksomhedens start, kan normalt fradrages.

Skribentvirksomhed, hvor der udarbejdes artikler og lignende til

Hovedreglen for det skattemæssige fradrag er, at den skal være

aviser og diverse fagblade mm., er fritaget for moms som journal-

afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.

listvirksomhed.

Momsfradrag
Lønsumsafgift

Som udgangspunkt har momspligtige virksomheder fuldt moms-

Som en direkte følge af, at kostrådgivning med et behandlings-

fradrag for udgifter, der bruges til den momspligtige aktivitet.

mæssig formål er momsfritaget, vil mange kostrådgivere skulle

Hvis udgiften anvendes til både momspligtige (anden kostrådgiv-

registreres for og betale lønsumsafgift.

ning og vejledning) og momsfrie formål (sundhedsydelser), kan
der alene opnås delvis fradragsret for momsen.

Virksomheden er dog kun registreringspligtig for lønsumsafgift,
hvis afgiftsgrundlaget overstiger kr. 80.000 årligt.

Der er hjælp at hente
Det kan virke overvældende at tage skridtet og starte for sig selv.

Afgiftsgrundlaget beregnes som lønsummen (hvis man har ansat-

Lysten til at have fod under eget bord vil for de fleste betyde stor

te) + over/underskud, opgjort efter reglerne for opgørelse af skat-

arbejdsglæde. Men bekymringerne omkring økonomi og den

tepligtig indkomst. Lønsumsafgiften udgør 3,08 pct.

administrative byrde melder sig ofte også, og mange spørger sig
selv, om det overhovedet kan lade sig gøre.

Udgifter til opstart af virksomhed
I forbindelse med opstarten af virksomheden skal der påregnes

Hvis du har gjort op med dig selv, at det er det, du brænder for,

en del udgifter. De moms- og skattemæssige fradragsmuligheder

så tag springet og bliv selvstændig. Der er hjælp at hente til at

for udgifter i forbindelse med opstarten er beskrevet nedenfor.

komme i gang.

Iværksætteren vil kunne få fradrag for udgifter, fx til udstyr, husleje, telefon, løn og reklame mv. Husleje, telefon, løn og reklame

amo@n-c.dk, lmv@n-c.dk

LÆS MERE

Et styrket samarbejde skal knække fedmekurven
Regionerne ser i en ny rapport nærmere på effekten af livsstilsintervention hos overvægtige og lægger op til at styrke samarbejdet på området. Læs mere på http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/November/Et+styrket+samarbejde+skal+kn%C3%A6kke+fedmekurven.aspx
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Revision · Rådgivning · Skat

Økonomisk
sundhedstjek?
Kontakt os for et uforpligtigende
møde og hør om, hvordan vi
engageret kan hjælpe dig.
Anders Schelde-Mollerup

Linda Manniche Vixø

Direkte tlf. 41 96 58 40
E-mail
amo@n-c.dk

Direkte tlf. 41 96 58 36
E-mail
lmv@n-c.dk

Statsautoriseret revisor

Senior revisor, cand.merc.aud

www.n-c.dk
Kvæsthusgade 3 · 1251 København K · Tlf. 39 16 36 36 · KØBENHAVN · AALBORG · AARS

Nielsen & Christensen er en dynamisk, mellemstor dansk revisionsvirksomhed med stærk forankring i både det
nordjyske og storkøbenhavnske. Kernekompetencerne hos vores mere end 140 medarbejdere er revision, regnskab,
skat og rådgivning. Alle arbejder med konstant fokus på optimering af vores kunders individuelle og økonomiske
behov. Gennem et tæt og personligt forhold, sikrer vi os, at du får mest muligt ud af samarbejdet og opfatter din
revisor som en naturlig del af virksomheden. Nielsen & Christensen er bl.a. revisorer for Foreningen af Kliniske Diætister.

Af Carsten Ramhøj, jurist, Akademikernes A-kasse

Kend de snirklede regler om dagpenge
og efterløn, når du har virksomhed
Har du egen virksomhed, eller overvejer du at starte op som

dig virksomhed i tre hele regnskabsår, før man bruger virksomhe-

selvstændig, skal du have øje for de udfordringer, der er,

den til at beregne en dagpengesats. Har man været selvstændig i

hvis du efterfølgende får brug for dagpenge eller efterløn.

mindre end tre år, skal dagpengesatsen normalt beregnes på bag-

Carsten Ramhøj

grund af eventuelt tidligere arbejde som lønmodtager.

Dagpenge og selvstændig

Har man derimod været selvstændig i tre hele regnskabsår, bereg-

virksomhed

nes dagpengesatsen på baggrund af virksomhedens

At drive selvstændig virksomhed kan i

overskud/underskud i de to bedste regnskabsår inden for de

dagpengereglerne være enten bibeskæf-

seneste fem år.

tigelse eller hovedbeskæftigelse. Det er
din hovedbeskæftigelse, hvis det er det,

For at få den højeste dagpengesats skal gennemsnittet af virksom-

du bruger mest tid på, eller hvis det er

hedens overskud/underskud i de to pågældende år være på ca.

dér, du får din primære indtægt fra.

250.000 kr. Det er altså ikke altid nok at have haft ét godt regnskabsår for at få en høj dagpengesats.

Dagpenge efter selvstændig virksomhed
som hovedbeskæftigelse

Dagpenge efter selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Du kan få ret til dagpenge efter at have drevet selvstændig virk-

Hvis din selvstændige virksomhed ikke er din primære indtægt-

somhed. Det kræver dog, at du har arbejdet i virksomheden i det,

skilde, er der normalt tale om bibeskæftigelse.

der kaldes ”væsentligt omfang” – dvs. mere end 30 timer om
ugen og i mindst 52 uger inden for de seneste tre år.

Man vil så i visse tilfælde kunne få supplerende dagpenge i op til
78 uger samtidig med, at man arbejder i virksomheden.

Det vil også blive vurderet, om der har været indtægtsgivende
arbejde i et omfang, der afspejler drift af virksomheden i væsentligt omfang.
Her lægges vægt på bl.a. antal kunder, timeløn mv. Hvis man fx
har haft en timeløn på 500 kr. og en omsætning på 150.000 kr.,
svarer dette kun til 300 fakturerede timer i løbet af et år, hvilket
ikke vil være nok til at optjene ret til dagpenge.
Hvis du overvejer at lukke virksomheden, pga. manglende omsætning, og søge om dagpenge, så vær opmærksom på at gøre det,
mens kravet om 52 ugers arbejde i væsentligt omfang stadig kan
opfyldes.
For at kunne få dagpenge efter at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du kunne dokumentere,
at virksomheden er helt lukket eller solgt.

Sådan beregnes dagpengesatsen
Hvis man lukker en nystartet virksomhed, risikerer man normalt
ikke en lav dagpengesats. Man skal nemlig have drevet selvstæn-
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Der er dog følgende betingelser:

Har du haft virksomheden i tre hele regnskabsår, beregnes din

• Bibeskæftigelsen skal til enhver tid kunne udføres uden for nor-

efterlønssats på baggrund af virksomhedens overskud/underskud

mal arbejdstid (kl. 8 – 17)
• Bibeskæftigelsen skal være af begrænset omfang, dvs. max. 15
timer om ugen

i de to bedste regnskabsår inden for de seneste fem år. Det er altså ikke nok at have haft ét godt regnskabsår for at få en høj efterlønssats.

• Indtægten fra virksomheden må ikke være den væsentligste
indtægtskilde
• Timer brugt på den selvstændige virksomhed - også markedsføring, administration og transport - medfører fradrag i dagpenge-

For at man kan få den højeste efterlønssats, skal gennemsnittet af
virksomhedens overskud/underskud i de to pågældende år være
på ca. 250.000 kr.

ne, time for time
• Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for fuldtidsarbejde som lønmodtager og være tilmeldt jobcenteret

Efterløn efter selvstændig bibeskæftigelse
Hvis du har været selvstændig som bibeskæftigelse og ønsker at
gå på efterløn, skal du som altovervejende hovedregel lukke virk-

I følgende eksempler er betingelsen for at få dagpenge ikke

somheden for at have ret til efterløn.

opfyldt:
• Hvis du er bundet af en åbningstid i normal arbejdstid mellem
kl. 8 - 17
• Hvis dine arbejdsopgaver kun kan udføres inden for normal
arbejdstid, fx undervisning, foredrag eller kundekontakt

Der er meget begrænsede muligheder for at få tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse samtidig med, at man får efterløn.
Kontakt derfor a-kassen for nærmere rådgivning ét år før, du vil på
efterløn.

• Hvis det er nødvendigt for driften af din virksomhed, at du er
nødt til at tale med potentielle kunder inden for normal arbejds-

Kom til workshop om selvstændig virksomhed

tid

Akademikernes A-kasse holder med jævne mellemrum workshops
for medlemmer af AAK om selvstændig virksomhed. Se nærmere

Vær opmærksom på, at selvstændig bibeskæftigelse ikke kan bru-

om datoer og indhold på: aak.dk.

ges til at optjene ret til dagpenge/efterløn.

Kontakt din a-kasse
Efterløn og selvstændig hovedbeskæftigelse

Reglerne om selvstændig virksomhed og dagpenge/efterløn er

Hvis du har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

komplicerede. Hvis du overvejer at blive selvstændig, så kontakt

og vil på efterløn, skal virksomheden lukkes eller sælges.

din a-kasse og få nærmere rådgivning om din selvstændige virksomheds betydning for din ret til dagpenge/efterløn.

For at have ret til efterløn skal du desuden opfylde beskæftigelseskravet om mindst 52 ugers arbejde i den selvstændige virk-

Hvis du allerede har selvstændig virksomhed og er usikker på, om

somhed, i mere end 30 timer om ugen inden for de seneste tre

du efterfølgende vil kunne få dagpenge eller efterløn, er du natur-

år. Hvis du inden for de seneste tre år har haft lønmodtagerarbej-

ligvis også meget velkommen til at kontakte a-kassen.

de på fuld tid i mindst 52 uger, vil du også kunne bruge lønmodtagerarbejdet til at opfylde beskæftigelseskravet.

Du kan også læse mere om reglerne på aak.dk.
Hvis du er på dagpenge eller efterløn, skal du altid kontakte akassen i god tid, inden du ønsker at starte selvstændig virksomhed.
car@aak.dk
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Tænk hvis du kunne reducere risikoen
for allergi hos børn med 50% 1

NAN H.A. 1 – den eneste modermælkserstatning som beviseligt reducerer risikoen
1,2,3
for allergi hos børn op til 6-års alderen
Smagen af hydrolyseret modermælkserstatning falder ikke altid i god jord hos de
små og det kan medføre store frustrationer hos deres forældre. NAN H.A. 1 er det
velsmagende alternativ med dokumenteret effekt. Faktisk er NAN H.A. 1 den eneste
partielt hydrolyserede modermælkserstatning som i hele 15 større kliniske studier har
vist effektivt at modvirke udviklingen af allergi hos op til 52% af ikke brysternærede
børn med allergi i familien.

Ny forbedret emballage
For mere information kontakt venligst din produktspecialist Lis Vinther på tlf. 2321 2257
eller mail. lis.vinther@dk.nestle.com
Vigtig information: Brystmælk er den bedste ernæring for det lille barn i de første levemåneder. Hvis det er muligt, bør det altid
være førstevalg.
1. Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100% whey formula for the prevention of
allergic diseases. Curr Med Res Opin. 2010;26(2):423-37. 2. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U et al. Preventive effect of
hydrolysed infant formulas persists until age 6 years: long-term results from the German Infant Nutritional Intervention Study (GINI).
J Allergy Clin Immunol 2008;121:1442-7. (GINI study only shows effect on atopic dermatitis). 3. Alexander DD, Cabana MD. Partially
hydrolyzed 100% whey protein infant formula and reduced risk of atopic dermatitis: a meta-analysis. J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2010;50:422-30. 4. Sammenlignet med almindelig NAN 1.

Af Stine Junge, klinisk diætist og forfatter til bogen ”Gastric Bypass”

Samarbejde omsatte tørre tal
til saftig mad
I april 2012 udgav jeg i samarbejde med ”Den Skaldede

at trække på. Han havde før forhandlet kontrakter og kendte alle-

Kok” min første bog: ”Gastric Bypass – inspiration til livet

rede flere forlag, så den del af processen var nem. Hvis jeg havde

og maden efter operationen”. Vejen fra ide til færdigt pro-

stået alene med min første bog, ville jeg have været nødt til at

dukt var lang og lærerig, og jeg vil med denne artikel prøve
at give et indblik i processen samt de erfaringer og overvejelser, jeg gjorde mig undervejs.

bruge mere tid på at sælge min ide, og jeg nød godt af Olsens
erfaringer. Muusmann’ forlag tilbød stor frihed i forhold til redigering af tekst, valg af billeder samt grafisk opsætning, og det var
vigtigt. Jeg frygtede redigeringsfasen, for jeg var opsat på, at

Stine Junge

bogen også skulle bruges som et arbejdsredskab for mig og supIdeen til bogen opstod i en diætvejled-

plere den vejledning, jeg normalt giver patienterne. Der var heldig-

ningssituation, da ”Den Skaldede Kok”

vis stor lydhørhed og minimal indblanding fra forlaget. Det var

i oktober 2010 havde besluttet at gøre

også vigtigt at supplere med billeder og god grafisk opsætning for

en ende på sine mange år med svær

at gøre informationen let tilgængelig og appetitlig at se på. Det var

fedme og ønskede en gastric bypass-

en god proces at være to forfattere, fordi vi så tingene forskelligt

operation. Han mødte op til en sidste

og kunne diskutere opsætning samt valg af tekstbokse, billeder

vejledning inden operationen, og han

osv. Vores overvejelser gik bl.a. på formuleringer, valg af farver og

havde mange overvejelser omkring livet

opsætning. Står man som eneforfatter, vil jeg anbefale at få

og maden efter operationen, som jeg

andres mening om arbejdet, da den proces gav vinkler, jeg ikke

på daværende tidspunkt aldrig havde overvejet. Han havde man-

selv havde set.

ge praktiske spørgsmål, bl.a. om brug af fedtstoffer, om man efter

God økonomi i bogskrivning er afhængigt af kontrakt og oplag.

operationen havde smagsændringer, og om hvor store mængder

Når man skriver til et lille publikum, er oplaget lille, og det bliver

mad og væske den nye mavesæk kunne rumme. Mit svar var, at

man ikke rig af. Specielt ikke, hvis man regner på alle de timer,

det måtte jeg undersøge nærmere, og hvis han havde lyst, kunne

der er anvendt under skrivningen og udarbejdelse af opskrifter.

vi sammen finde svarene og skrive en bog om det. Jeg kunne se
mange fordele i samarbejdet mellem kok og diætist, fordi han

Skriftlig formidling

kunne omsætte min viden til mad, hvilket i mine øjne er det, en

Den afgørende forskel ved at skrive, frem for at vejlede mundtligt,

vellykket diætetisk vejledning går ud på. At give vores patienter og

er den manglende umiddelbare respons fra patienterne. Når man

klienter en viden, som de selv kan omsætte til mad på egen taller-

sidder over for den, man vejleder, kan man bedre vælge andre

ken. Dertil skal nævnes, at der ikke fandtes en dansk bog om kost

ord eller uddybe, hvis man kan se, at det er patientens behov. Jeg

og vejledning til gastric bypass patienter, så der var et ”hul” i mar-

var spændt på læsernes dom, og den har været blandet - af flere

kedet for et kommende bogprojekt.

årsager. Mange har ventet på en bog med opskrifter til gastric

Udvikling af opskrifterne var et samarbejde, hvor jeg havde mange

bypass opererede, og det er svært at imødekomme alles forvent-

ideer til at proteinberige forskellige retter, men var i tvivl om senso-

ninger. Det er også svært, når man er to forfattere, og den ene er

rik og smag. Kan man for eksempel tilsætte proteinpulver til knæk-

et kendt ansigt, for så er der forventninger til, at bogen matcher

brød og kødboller? Vi havde mange dage i køkkenet, hvor vi prøve-

tidligere udgivelser. De fleste har dog været tilfredse med resulta-

de os frem, og mange ideer blev aldrig til spiselige opskrifter. Det

tet, og den kritik, vi har fået, har været konstruktiv og kan hjælpe

krævede også meget af ”Den Skaldede Kok”, pludselig at tænke

os, hvis vi beslutter os for en opfølger. Jeg har noteret mig de kri-

på næringsstofindhold frem for smag, sæson eller ingredienser.

tikpunkter, der har været, og de har bl.a. omhandlet valg af råvarer og opsætning af tekst. Feedback fra læserne var vigtig for mig,

Valg af forlag

og den fik jeg ved at tage ud i boghandlerne og signere bøger

Gastric bypass bogen var ikke Den Skaldede Kok´s første bog, og

samt holde foredrag på biblioteker. Jeg har også været så heldig

derfor havde Olsen, som han kaldes i daglig tale, en del erfaring

at blive medvært på en række madlavningsprogrammer på DK4

Diætisten nr. 120 - 2012

Tema

19

sammen med ”Den Skaldede Kok”. Her har vi uddybet emner

Fremtiden

fra bogen og lavet ”step-by-step”- gennemgang af opskrifterne.

Gastric Bypass bogen er bestemt ikke min sidste bog, og skriveprocessen har været lærerig. Jeg har fået tænkt meget over, hvor-

Markedsføring af bogen

dan man omsætter teoretisk viden til praksis, fået god kontakt til

Det har været en fordel, at min medforfatter er et kendt ansigt, og

en patient, der har oplevet det hele på egen krop, samt haft

at han har haft dedikerede fans til at sprede budskabet om bogen

muligheden for virkelig at fordybe mig i et emne og give mere,

ved udgivelsen. At skrive en bog til et publikum, der kun omfatter

end man kan ved almindelig diætvejledning. Jeg har skabt et

ca. 15.000 opererede, er en udfordring, fordi man ikke får meget

arbejdsredskab for mig selv og forhåbentlig også for mine kollega-

ud af at bruge normale markedsføringskanaler, som tilbudsaviser

er samt en grundbog for patienterne. Kombinationen af en diætist

fra boghandel og reklamer i blade. Det vil være for dyrt i forhold

og en medforfatter, der ser tingene fra patientens perspektiv, kan

til, hvad man kan forvente, at bogen vil omsætte, og derfor har vi

kun anbefales. Olsen så helt anderledes på verden og var god til

været afhængige af et godt netværk for at markedsføre bogen. Der

at sige ”hvorfor det?”, når jeg tog ting for givet, fordi det sagde

er gået mange gratis arbejdstimer med at besøge boghandlere,

min rammeplan. Processen har rykket mig som diætist og givet

biblioteker og holde foredrag for at sprede budskabet og sælge

mig mange nye inputs. Mit næste projekt er en bog om madpak-

bøger. Bøgerne er i handlen hos almindelige boghandlere, men

ker og mellemmåltider til skolebørn. Bogen laves i samarbejde

emnet er stadig tabubelagt, og mange har ikke bogen på hylderne

med min mor, der er folkeskolelærer og underviser i hjemkund-

og bestiller den kun hjem efter forespørgsel fra kunder. Avisers

skab. Bogen forventes udgivet i juni 2013 på Muusmann’ forlag.

interesse for anmeldelse var også til at overse, sikkert pga. den lille målgruppe. Markedsføringsstrategien skal tilpasses publikum,

junge_albrechtsen@hotmail.com

udgivelsestidspunkt samt budget og forventet salg af bogen.

Ny Klinisk retningslinje
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne

Derved kommer mange kliniske diætister i berøring med patienter

(≥18 år) personer med øvre dysfagi.

eller borgere, der lider af dysfagi. Dysfagi kan have mange og
alvorlige konsekvenser. Fejlsynkning kan betyde, at mad og drikke

En arbejdsgruppe bestående af: Ulla Tolstrup Andersen, cand.

havner i luftrør og lunger (aspiration), og der er stor forskel på,

scient. i klinisk ernæring, Anne Marie Beck, seniorforsker, ph.d.,

hvor effektivt og med hvilken hastighed en person med dysfagi

Herlev Hospital, Tina Hansen, ergoterapeut, ph.d.-studerende,

kan synke mad og drikke.

Herlev Hospital, Annette Kjærsgaard, ergoterapeut, ph.d.-studerende, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Ingrid Poulsen,

Dysfagi kan føre til nedsat indtag af mad og drikke, dårlig ernæ-

Sygeplejerske, ph.d., leder af Forskningsenheden, Afdeling for

ringstilstand, dehydrering og udvikling af aspirationspneumoni.

Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade,

Det har store konsekvenser for patienten/borgeren, og det har sto-

Glostrup Hospital, har udarbejdet en ny klinisk retningslinje for

re samfundsøkonomiske omkostninger. Som kliniske diætister kan

modificeret kost og væske til voksne fra 18 år og opefter, der lider

vi ikke vurdere, hvad patienten/borgeren er i stand til at tygge og

af øvrige dysfagi. Retningslinjen blev godkendt den 30. august

synke, men vi kan, ud fra en ergoterapeuts vurdering, hjælpe

2012 og kan læses i sin fulde længde på

med at vælge og ernæringsvurdere den rette type mad og drikke

www.kliniskeretningslinjer.dk.

med den rigtige konsistens, tilpasset personen med dysfagi.
Det er selvfølgelig en forudsætning, at den rette type mad og

Her følger et kort resumé.

drikke er tilgængelig for patienten/borgeren.

Prævalensen af dysfagi i Danmark blandt målgruppen er:
• 60-87 % på plejehjem har problemer med måltider

Retningslinjen kan med fordel fungere som en veldokumenteret

• 33 % af alle apopleksipatienter har øvre dysfagi

rettesnor i forhold til anbefalinger for kost- og væskeform, hvis

• 20-50 % af patienter med Parkinson og Alzheimer har øvre

ønsket fx er at forbedre ernæringsindtaget og ernæringstilstanden.

dysfagi

Anbefalingerne er blevet til på baggrund af en grundig litteratur-

• 20-30 % af patienter med ALS har øvre dysfagi

søgning og – vurdering, der har dannet baggrund for efterfølgende

• 30-60 % af patienter med muskelsvind har øvre dysfagi

diskussion og konsensus i arbejdsgruppen.
Bliv klogere på www.kliniskeretningslinjer.dk
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Kosttilskud med naturligt højt fiberindhold

Af Alice Apel Hartvig, klinisk diætist, medejer af Frk. Skrump og NetSlank.dk

Diætister i ’skyen’ - www.netslank.dk

At komme ud over rampen og blive set på online markedet
er ikke særlig nemt. Det kræver investering, særligt i tid.
Man skal bruge tid på at beskrive sit produkt og udvikle det
løbende, og der kræves også indsigt i lovgivning og viden
om de sociale mediers muligheder. Som diætister er det
ikke lige det, vi er bedst uddannet til, men vores erfaring
har været, at det er altafgørende, hvis vi skal gøre os håb
om at diætvejlede i ’skyen’.

Efter at have drømt om en online diætklinik i flere år, startede vi i 2009

NetSlank.dk er udviklet af Norpoint, og Frk. Skrump
benytter sig af softwaren i form af en online diætistklinik.
Lidt om Frk. Skrump: Frk. Skrump I/S ejes af Majbritt
Engell og Alice Apel Hartvig. Frk. Skrump beskæftiger sig
med vægttab og sundhed på mange planer. NetSlank.dk
er online og en diætistklinik i skyen, men vi har også en
fysisk klinik, som ligger i Hellerup, og her er også vores
Frk. Skrump butik og netbutik. Vi arbejder med den brede
sundhed i samarbejde med to kantineudbydere, og konceptet hedder Køkken Fri Fornuft. Her kombineres videnskab (diætisten) og gastronomi (kokken).

NetSlank.dk med online diætbehandAlice Apel Hartvig

ling. De efterfølgende 2 år videreudviklede vi produktet og udbyggede løbende siden. Vi oprettede en opskriftsdatabase, finpudsede registreringen (kalorietælleren) og layoutet, ligesom vi hele
tiden tilføjede nye features efter bruge-

soloabonnement. Dette kunne bruges af nye brugere, men også

nes ønsker.

af vores fysiske klienter, som før i tiden brugte madlog.dk til registrering. Det blev således muligt ”kun” at være bruger i

Vi arbejdede stålfast på, at NetSlank.dk skulle være en kvalitetskli-

NetSlank.dk, via soloabonnementet, eller at være klient, hvor man

nik med kvalitetsdiætbehandling på niveau med en fysisk klinik,

også er tilknyttet en behandler.

men i 2011 måtte vi revidere vores strategi.
Som bruger og klient i NetSlank.dk har man hele tiden sin egen
For en klient, der søger diætbehandling, er der alternativer på

personlige kostklinik ved hånden via både PC, iPad og smartpho-

onlinemarkedet til det halve af vores pris. Det er meget nemt at

ne. Der er adgang til mere end 1000 opskrifter med sortering

lave standardmails, standardkostplaner osv., og det kan sælges til

efter råvarer og diættyper, nem mulighed for at dagskostregistrere

spotpris. Da det aldrig har været vores hensigt at lave diætbe-

og for at lave sine egne grupper mellem venner og bekendte a la

handling som en ’metervare’, kunne og ville vi ikke konkurrere

Facebook, så motivation og inspiration kan holdes oppe. Man kan

med det.

også tilmelde sig professionelle brugergrupper, som administreres
af fx autoriserede psykologer, motionseksperter eller kostvejleder-

Efterspørgslen på en kalorietæller, vores opskrifter og et forum

ne i Frk. Skrump.

med os bag, blev større og større. Vi erfarede et stort behov
blandt brugerne for at surfe rundt på egen hånd mellem de red-

De klienter, som vælger online vejledning frem for fysisk, er pri-

skaber, hjemmesiden tilbød, frem for alene at være tilknyttet den

mært under 60 år og ferme til computere. Det er ofte kvinder med

mere specifikke og personlige vejledning, vi også tilbød.

små børn, som har for travlt i hverdagen til at møde op fysisk.
Men vi ser også forretningsfolk og selvstændige, som har brug for

I 2011 åbnede vi derfor for muligheden for at kunne købe et
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vejledning i udlandet, om aftenen eller i weekenderne. Når de
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booker individuel vejledning, handler det primært om vægttab,

Onlinearbejdspladsen betyder mindre praktisk arbejde for vejle-

men vi har også dem, som bare ønsker en mere sund hverdag,

derne, idet klienterne selv har deres egen profil, som de kan

og dem, som ønsker at optimere deres træning. Når man sam-

opdatere med vægt osv. Vi har en ’journal’ side, hvor aftaler imel-

menligner den fysiske klinik med onlineklinikken, er varigheden

lem os og klienten noteres og kan ses af os begge. Derudover er

på diætforløbet stort set det samme. Dog ser vi, at klienterne

der mulighed for online booking. Det gør, at vi sparer en del tid

opnår en større forståelse og indsigt i onlineklinikken og en større

rent administrativt.

succesrate. Efter et online diætforløb vælger de fleste at klare sig
selv i et soloabonnement.

Med alle de gode sider følger selvfølgelig også nogle mindre gode.
Heriblandt, at det for nogle er meget uoverskueligt med compute-

Selvom vejledningen er online, lægger vi stor vægt på, at vores kli-

ren, og ikke alle er fortrolige med it. Det er selvfølgelig et stort pro-

enter er medbestemmende og selv aktivt kan være med til at

blem for produktet. For at imødekomme disse barrierer er bruger-

udarbejde diætplanen. Denne funktion er en af de mest afgøren-

vejledning med videoer et nødvendigt redskab. Her kan klienterne

de faktorer i vores måde at diætbehandle på. Under vejledningen

se, hvordan de skal bruge systemet, så de hurtigere bliver trygge

deler vi derfor skærmen med klienten og kan foretage undervis-

ved det. Samtidig kan man hele tiden printe eller få tilsendt fysisk

ningen i biokemien og opbygningen af kostplanen, mens de følger

materiale på sin mail. Det kan være trygt at printe ud og lave sin

med på skærmen. Vi viser dem også, hvordan de bruger Net-

egen mappe.

Slank.dk, fx når de skal kalorietælle hurtigt eller indrapportere
deres vægt m.m. Når de kalorietæller, kan vi nemt følge med på

Vi skal hele tiden møde klienterne der, hvor de har tid, og derfor

sidelinjen, og vi kan herefter hurtigt hjælpe med at rette planen til

er der ofte konsultation morgen, aften og weekend.

og spotte problematikker, så de lettere kan komme på rette spor.

Det at holde sitet levende og aktivt kræver min. 15 timer pr. uge i

Vores erfaring er, at klienterne opnår en uvurderlig forståelse af

administrativt arbejde, så det er jo en fast udgift lidt ligesom en

makronæringstoffernes sammenspil i kroppen og hurtigt forstår,

husleje.

hvorfor de ikke oplever vægttab eller bliver trætte. Det hjælper
dem i mange sammenhænge, fx socialt, på ferie m.m., at de kan

alice@frkskrump.dk

spotte, hvad de skal gå efter i forhold til maden og på den måde
holde blodsukkeret eller vægten stabil. Det er en fornøjelse at tale

Har du som diætist lyst at høre mere om mulighederne for

med klienten på det niveau og opleve, at de selv er herrer i eget

at benytte netslank.dk softwaren, kontakt da Rasmus via

hus, og at vi ikke står som sheriffen længere.

rasmus@norpoint.net

For os som vejledere er NetSlank.dk meget mere end bare et
diætprogram. Det er et forum, hvor vi hele tiden har tæt kontakt
med vores brugere. Ud over de grundlæggende elementer, som
siden indeholder, kan vi løbende tage aktuelle debatter op, tilbyde
undervisning af relevante emner, tilføje nye opskrifter, anbefale
nye produkter samt udvikle features, der efterspørges af brugerne. Denne sparring med vores brugere er rigtig vigtig for os, da
den er med til at sikre en dynamisk og levende side, som kan blive ved at inspirere og videregive viden.
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Af Peer Moth, lektor , Ankerhus UCSJ

Professionsbacheloren som formidler
- debat på Ankerhus
I september 2012 fejrede Ernæring og Sundhedsuddannel-

Her er det ikke tilstrækkeligt, at diætisten, sundhedskonsulenten,

sen på Ankerhus 110 års jubilæum i UCSJ (University

madskribenten og alle de andre professionsbachelorer i ernæring

College Sjælland). Jubilæet blev fejret med et fagligt arran-

og sundhed behersker den nødvendige faglige viden. Formidleren

gement, hvor samarbejdspartnere, praktikvejledere, dimittender, studerende og personale diskuterede uddannelsens
faglighed – før, nu og i fremtiden. I 10 workshops, eller

må også være i stand til at sørge for, at patienten eller borgeren
forstår denne viden og tager den til sig - altså, at hun kan formidle
denne viden. Man kan pege på to væsentlige elementer i formidlingskompetencen. Det ene element er den pædagogisk didak-

saloner, som vi kaldte dem, lagde dimittender op til debat

tiske kompetence. Den angår diætistens sans for at omforme den

om bl.a. innovation, evidens, social ansvarlighed (CSR),

viden, der er tale om, på en sådan måde, at den passer ind i pati-

involvering af borgere, måltidsfællesskaber samt kommuni-

entens verdensbillede og forståelsesramme. Udover det talte

kation og formidling.

sprog kan diverse hjælpemidler være nyttige, fx plancher og
attrapper. Det andet element i formidlingskompetencen er rela-

Peer Moth

tionskompetencen, dvs. evnen til at skabe en god kontakt til patiI salonen om formidling lagde dimitten-

enten eller borgeren. Som grundregel opnås en god kontakt ved,

derne fra Ankerhus; Ulla Lundstrøm,

at man lytter til patienten eller borgeren og viser opmærksomhed

Pia Lykke Uttenthal og Helle

over for den andens væsen. Det tager tid, tid som ikke udfyldes af

Jørgensen, ud med oplæg om udfor-

et fagligt indhold, men af et indhold, patienten bestemmer. At

dringer og muligheder, når vi kommu-

kunne begå sig på det mellemmenneskelige plan på en professio-

nikerer om sundhed, fødevarer og

nel måde bliver ligeså afgørende for udfaldet af en formidling som

udvikling. På baggrund heraf formule-

beherskelse af det faglige stof.

rede deltagerne i salonen anbefalinger
til fremtidens uddannelse.

Det er i det tværfaglige miljø, som de fleste af vores dimittender

Anbefalingerne lød: Anvend nye måder at kommunikere ernæring

arbejder i, væsentligt at fastholde begge disse fagligheder – den

og sundhed på – giv formidlingen mere pondus; stå fast på faglig-

ernærings- og sundhedsvidenskabelige og den formidlings- og

heden og inddrag flere forskellige formidlingsformer, fx journalistik

humanvidenskabelige.

og PR.
pem@ucsj.dk
På uddannelsen bruger vi betegnelsen formidling om professionsbachelorens, herunder også den kliniske diætists, professionelle
praksis. Betegnelsen rummer ordstammen 'middel', og indfanger
på en fin måde den professionelles rolle som et middel eller
medium, der træder ind imellem en ønsket viden, indsigt eller
færdighed og patienten/borgeren, og bringer et frugtbart møde
imellem disse to i stand.
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Af Kirstine Suszkiewicz Krogholm, cand. scient. i human ernæring, ph.d., konsulent for Vidensråd for Forebyggelse og Siff Malue Nielsen, kommunikationskonsulent for Vidensråd for Forebyggelse

Kaffe er sundt for de fleste

Kafferapporten fra Vidensråd for Forebyggelse udkom i maj
2012 og fik massiv medieomtale. Det er Vidensrådets håb,
at rapportens konklusioner vil blive brugt som et redskab af
diætister og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder

Siff Malue Nielsen

Kirstine Suszkiewicz Krogholm

med at vejlede borgerne om sundhed, sygdom og livsstil.

Formidling af kafferapporten
På dagen for lancering af rapporten var der følgende aktiviteter: Artikler i Politikens Lørdagsliv, Ritzau-nyhed, pressemeddelelse med direkte link til rapport, video og faktaark sendt bredt ud, videoindslag om kaffe på hjemmesiden, interview med formanden for kaffearbejdsgruppen på
hjemmesiden, rapport på hjemmesiden til fri download
samt nyhedsbrev sendt ud til samtlige abonnenter.
Effekten af lanceringsaktiviteterne: Kafferapporten blev
citeret mere end 70 gange i over 30 forskellige medier (tv,
radio, dagblade, lokalblade, magasiner, fagblade, web
etc.).

gelser, vil der fra tid til anden forekomme modstridende budskaber, som giver anledning til rigtig mange myter om kaffe og sundhed og skaber forvirring hos borgerne. Derfor er det vigtigt for

Forskningen tyder på, at kaffe er uskadelig og ligefrem kan være

Vidensråd for Forebyggelse at få ryddet op i nogle af de kaffem-

godt for helbredet, konkluderer rapport fra Vidensråd for

yter, der jævnligt dukker op i medierne.

Forebyggelse. Danskerne er et af de mest kaffedrikkende folk i
verden. I gennemsnit drikker hver dansker 3-4 kopper kaffe om

Kafferapporten

dagen. Det er derfor ikke så underligt, at spørgsmålet om, hvor-

Vidensrådet har forsøgt at skabe mere klarhed om, hvordan kaffe

vidt kaffe er sundt eller ej, har optaget eksperter og medier i åre-

påvirker vores helbred, ved at gennemgå den videnskabelige litte-

vis. Det har blandt andet resulteret i en lind strøm af enkeltståen-

ratur og samle resultaterne i rapporten ’Kaffe, sundhed og syg-

de videnskabelige undersøgelser, hvis resultater ikke er entydige.

dom’.

Når medierne bygger deres historier på enkeltstående undersø-

Danskernes kaffeforbrug
•
•
•
•
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Rapport

Danskerne drikker i gennemsnit 3-4 kopper kaffe dagligt og er det fjerde mest kaffedrikkende folk i verden
Et moderat kaffeindtag svarer i Danmark til 3-5 kopper kaffe om dagen
86 pct. af danske mænd og 76 pct. af danske kvinder drikker kaffe, og mænd drikker i gennemsnit dagligt ca. én kop mere end
kvinder
For både danske mænd og kvinder er der et stigende forbrug af kaffe med alderen op til 45-64 år, og så er det dem med længst
uddannelse, der drikker mindst kaffe

Diætisten nr. 120 - 2012

”Helt overordnet kan man sige, at kaffe er uskadelig. Meget tyder

Hovedparten af den forskning, som rapporten bygger på, stam-

ligefrem på, at det i nogle tilfælde er gavnligt for helbredet”, fast-

mer fra observerende undersøgelser, hvor man følger og måler en

slår professor Kjeld Hermansen, der er medlem af Vidensråd for

gruppe menneskers adfærd.

Forebyggelse og hovedforfatter til rapporten.

”Ulempen ved observerende undersøgelser er, at der ikke kan

Rapporten konkluderer, at et moderat kaffeforbrug er forbundet

drages konklusioner om årsag og virkning, men kun om mulige

med nedsat risiko for udvikling af flere kroniske sygdomme. Der

associationer. Og samtidig kan der være andre livsstilsfaktorer,

er overbevisende dokumentation for, at 3-4 kopper kaffe om

som optræder i sammenhæng med kaffeindtag, som man ikke

dagen nedsætter risikoen for udvikling af type 2-diabetes og

har kunnet korrigere for i tilstrækkelig grad, fx rygning, manglende

Parkinsons sygdom med 25 pct. Nyere studier tyder også på, at

fysisk aktivitet, socialt samvær, socialt netværk osv.”, forklarer

kaffe kan mindske risikoen for blodprop og blødning i hjernen

Kjeld Hermansen og understreger, at det i praksis er yderst van-

med 10 pct. Andre studier peger i retning af, at kaffeindtag redu-

skeligt at gennemføre længerevarende, randomiserede, kontrolle-

cerer den samlede risiko for kræft og beskytter mod Alzheimers

rede interventionsundersøgelser med kaffe på større grupper af

sygdom, selvmord, depression samt kræft i mundhule, svælg,

mennesker.

lever, tyktarm, endetarm og livmoder. Men her er der brug for
mere forskning for at kunne bekræfte resultaterne.

Det er heller ikke muligt at skelne mellem effekter af forskellige
kaffearter og brygningsmetoder, da der ikke findes tilstrækkelig

Nogle grupper skal dog være lidt varsomme med kaffeindtaget.

viden herom. Der mangler også oplysninger om indtaget af kaffe

Blandt andet kan et koffeinindtag, svarende til fire kopper kaffe

med og uden koffein. Men vi ved, at hovedparten af forskningen

om dagen eller mere, virke angstfremkaldende hos mennesker,

vedrørende sammenhænge mellem kaffe og henholdsvis hjerte-

der i forvejen har en angstlidelse. Forskningen har også vist, at

karsygdom og type 2-diabetes stammer fra filterkaffe.

mennesker, der har et dagligt koffeinindtag på 400 mg eller mere,
er i øget risiko for knoglebrud, hvis de samtidig har et lavt kalciu-

”Vores viden om betydningen af bryggemetode er beskeden, og

mindtag (svarende til mindre end 700 mg/dag). Endelig ved vi, at

samtidig har danskernes kaffevaner ændret sig i løbet af de sidste

gravide med sindsro kan drikke op til cirka tre kopper koffeinhol-

år. Tidligere var danskernes foretrukne kaffedrik filterkaffe, eventu-

dig kaffe om dagen, mens det er usikkert, om et større indtag af

elt tilsat lidt mælk eller sukker. Men med de mange nye typer af

koffein kan være skadeligt. Typisk regner man med, at en
almindelig kop kaffe indeholder 70-130 mg koffein,
afhængig af brygningsmetoden.

kaffe mangler vi langtidsundersøgelser af effekten af kaffe, der ikke er filtreret, fx espresso, stempelkaffe og kogekaffe”, konstaterer Kjeld
Hermansen.

”Hvis du ikke tilhører en af de tre
grupper, er der ud fra rapportens
konklusioner ingen grund til at

kkr.vff@dadl.dk,
smn.vff@dadl.dk

fraråde folk at drikke kaffe,
snarere tværtimod”, siger
Kjeld Hermansen.

Rapporten kan
downloades gratis
fra Vidensråd for
Forebyggelses
hjemmeside:
www.vidensraad.dk
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Af Michael Korsbæk, journalist i Diabetesforeningen

Diabetesforeningens diætistrådgivning

Mange diabetikere får gode råd om kost af Diabetesfor-

Materialer af høj kvalitet

eningens diætister, men også fagpersoner – sygeplejersker,

Det er langtfra alle diabetikere, der bliver tilbudt rådgivning hos en

plejepersonale og diætister – bruger rådgivningen til at blive opdateret på de nyeste tendenser inden for diabetesbehandling og kost.

autoriseret diætist i forbindelse med, at de får stillet diagnosen.
Det er en af grundene til, at Diabetesforeningens kostrådgivning
får så mange henvendelser. Hvert år håndterer de mere end
tusind henvendelser med spørgsmål om stort og småt.

Diabetes hænger uløseligt sammen med mad og drikke, og derfor

Dertil kommer, at diætisternes viden danner baggrund for en lang

har mennesker med diabetes brug for kvalificeret rådgivning om

række publikationer, som Diabetesforeningen udgiver hvert år. Det

diæt, sødestoffer og kosten i al almindelighed. Hvad man bør spi-

er bl.a. pjecer, kogebøger og hjælpemidler, som fx billedkort til

se, hvorfor og hvornår, og hvad man bør holde igen med, er typi-

kulhydrattælling, og information til at forstå varedeklarationer.

ske spørgsmål i Diabetesforeningens rådgivning. Både i den daglige telefontid og via mail og breve bliver Diabetesforeningens to

Mange af hjælpemidlerne bruges også af diætister og andre fag-

erfarne diætister kontaktet af alt, fra diabetikere og deres pårøren-

personer, der har professionel kontakt med mennesker med dia-

de, til virksomheder, der fremstiller diabetesegnede fødevarer og

betes.

sødemidler, og fagpersoner og diætistkolleger.
”Indkøbskort, produktoversigter og opskrifter er noget, mange kolDe fleste henvendelser kommer fra mennesker, der har fået dia-

leger bruger og giver videre til patienterne. Mange firmaer laver

betes – især diagnosen type 2-diabetes:

også sådan noget materiale, men der er en berettiget forventning
om, at vi i Diabetesforeningen udarbejder den type materiale af

”Vi får ofte indtryk af, at vi er den første livline, som mennesker,

en høj faglig kvalitet”, siger Lisa Heidi Witt.

der lige har fået en diabetesdiagnose, bruger. Hvis der er
ventetid hos den diætist, man er henvist til, er vi
typisk den her-og-nu-kontakt, folk bruger. Nogle
gange fortæller de også, at lægen har opfordret
dem til at kontakte os med deres spørgsmål om
kost”, siger klinisk diætist Lisa Heidi Witt.
Hun er sammen med sin kollega, Susanne
Elman Pedersen, Diabetesforeningens kostfaglige beredskab.

28

Tema

Diætisten nr. 120 - 2012

Bruges som sparringspartnere
I det hele taget fylder henvendelser fra fagpersoner mere og mere i rådgivningen, hvor diætisterne godt kan mærke, at mange kolleger sidder

Diarré hos småbørn
og vigtigheden af en
sund tarmflora

alene:
”Vores rolle som sparringspartnere for kollegerne er vigtig. Mange kolleger sidder alene og kan have brug for at vende et fagligt spørgsmål
eller bare få en faglig snak. Det er ikke sikkert, vi har svaret på det specifikke spørgsmål, men så kan vi drøfte det og give vores syn på
tiv

bakterieku
l

r
tu

Ak

sagen”, fortæller Susanne Elman Pedersen.
Andre faggrupper end diætister kontakter også rådgivningen. Det er fx
medarbejdere fra institutionskøkkener og plejepersonale, som har brug
for at få afklaret et konkret spørgsmål. Behovet for faglig viden om diabeteskost er stigende, og derfor har Diabetesforeningen også udviklet
kurser til fx køkkenpersonale med den nyeste viden om diabeteskost.
Eksempelvis har det netop godkendte sødemiddel Stevia givet anledning
til en masse henvendelser – både fra diabetespatienter og fra fagpersoner. Netop den fagspecifikke ekspertviden om diabetes i forhold til nye
produkter, som fx Stevia, er der stor efterspørgsel på.
"I Diabetesforeningen sidder vi inde med en specialistviden og en
op–dateret viden om produkter. Vi er med til møder i forskellige fora,
som fx Fødevarestyrelsen, og er derfor ofte på forkant med nye godkendelser af produkter og nye regler, der træder i kraft. Vi har primært fokus
på diabetes, hvor mange kolleger arbejder med patienter med en lang
række forskellige sygdomme", siger Susanne Elman Pedersen og uddyber: "Man kan ikke være opdateret på det hele, når man har mange forskellige patienter. Men vi kan udelukkende koncentrere os om diabe-

Bifidobakterier har stor betydning
Det er via modermælken, at spædbørn modtager et vigtigt bidrag
til opbygningen af immunforsvaret. Omtrent 70% af kroppens
immunforsvar findes nemlig i mave-tarm systemet. Spædbørn, der
får modermælk, udvikler en tarmflora, som domineres af bifidobakterier, hvilket er en betydelig faktor, som gør, at disse børn
oplever mindre besvær med maveinfektioner. I de tilfælde hvor
amning ikke er muligt, eller hvor der er behov for at supplere med
modermælkserstatning, findes der nu et godt alternativ. NAN Pro
indeholder den aktive bakteriekultur Bifidobacterium Lactis, som
fremmer koloniseringen af bifido-bakterier i tarmen.
50% færre dage med diarré hos småbørn1
NAN Pro giver ikke blot en klinisk dokumenteret tilvækst, der
modsvarer væksten hos børn, der ammes, men bidrager også til
aktivt at styrke barnets tarmflora og immunforsvar. Et prospektivt
randomiseret studie, som fulgte spædbørn i 4 måneder, viser at
tilskud af Bifidobacterium Lactis i modermælkserstatning betyder,
at antallet af dage med infektionsudløst diarré halveres.1 Børn som
havde fået tilskud af bifidobakterier, havde desuden væsentligt
færre tilfælde af diarré i studieperioden.1

tes".

Fingeren på pulsen
Diabetesforeningen anbefaler ingen specifikke produkter, selv om mange producenter gerne ville have foreningens stempel at bruge i markedsføringen. Det sker ikke, og i de tilfælde, hvor producenter alligevel
har brugt fx foreningens logo, er det blevet stoppet.
"Mange tror, at vi som forening kan anbefale et produkt, men det gør
vi ikke. Vi blåstempler ikke specifikke produkter", fortæller Lisa Heidi
Witt.
Alligevel har diætisterne i Diabetesforeningen en tæt kontakt til mange
virksomheder, som leverer produkter rettet mod diabetespatienter. Det er
med til at sikre, at Diabetesforeningen er på forkant med produkter, som

Vigtig information: Brystmælk giver den bedste næring til barnet i de første måneder af
livet. Derfor bør brystmælk om muligt altid være det første valg.

Her kan du kontakte produktspecialisterne

er på vej, eller har viden om nye tiltag, som patienterne kan møde, når
de står ved supermarkedets hylder:
"Vi er glade for, at virksomhederne kontakter os for råd eller bare for

Lis Vinther
tlf. 2321 2257
lis.vinther@dk.nestle.com

Karin Kjærgaard Christensen
(Er på barsel. Frem til juni 2012 kan
Lis Vinther kontaktes.)
Tlf. 2321 2581
karin.christensen@dk.nestle.com

at give information. Det er med til, at vi kan rådgive videre, når kolleger
kontakter os, og på den måde kan vi være med til, at det er den
nyeste viden, der kommer ud og arbejder", siger Lisa Heidi Witt.
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1) Ziegler EE , et al. J. Pediatr. Gastroenterol.
Nutr. 2003;37:388.
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Hvem bruger Diabetesforeningens diætister?

Opgørelsen stammer fra en intern rapport om Diabetesforeningens rådgivning, udarbejdet i 2011.

Henviser til kolleger

Diabetesforeningens diætister henviser aldrig til bestemte diæti-

Rådgivningen pr. telefon er uforpligtende og anonym. Det er en

ster, men guider altid brugere til at søge information på

fordel for brugerne, men det giver også begrænsninger.

Foreningen af Kliniske Diætisters hjemmeside – også for at finde

"Nogle gange ringer folk med noget, der er så konkret, at det

en diætist i patientens nærområde.

kræver indsigt i den enkelte patients journal. Det kan vi naturligvis
ikke gå ind i. Så henviser vi altid til diætisten på vedkommendes

Hvert år har Diabetesforeningens diætister mulighed for at møde

behandlingssted", siger Susanne Elman Pedersen.

kolleger på konferencen Diabetes Update. Konferencen, som
arrangeres af Diabetesforeningen, er målrettet fagpersoner som

Det samme gælder spørgsmål, der er meget komplekse:

diætister og sygeplejersker. Her kan man, ud over de faglige ind-

"Nogle situationer kan vi ikke hjælpe med over telefonen. Hvis

læg, også finde de nyeste udgivelser, pjecer og lignende fra

fx en patient har nyreproblemer eller andet. Så henviser vi

Diabetesforeningen.

også til kolleger uden for foreningen", siger hun.
MK@diabetes.dk
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Møde- og kongreskalender 2012-2013
11. januar
Årsmøde for medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister.
Se program her på siden.
21. januar
Møde for kliniske diætister, der beskæftiger sig med diætbehandling af gravide diabetikere. Sted:
Odense Universitetshospital, Kl. 10-15. fremsendelse af dagsorden/tilmelding senest den 14. januar
ved henvendelse på email til tine.nielsson@ouh.regionsyddanmark.dk eller
carina.ljungberg@ouh.regionsyddanmark.dk
9. april
DSKE, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring holder temadag om vitaminer og mineraler. Sted:
København, Landbrug & Fødevarer. Programmet kommer senere. Følg med på www.dske.dk
20. – 21. maj
World Forum for Nutrition Research Conference: Mediterranean Food on Health and Disease.
Sted: Reus, Tarragona, Spanien. Se mere på www.worldnutrition2013.com

BESTYRELSESUDVALG
Forretningsudvalg: Formand Ginny
Rhodes og kasserer Helle Ronneby

Årsmøde for medlemmer af Foreningen af Kliniske Diætister.
Fredag den 11. januar 2013. Kl. 09.30-16.00
Sted: VIA University Aarhus, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Program:
09.30-10.00
10.00-10.10
10.10-10.45
10.50-11.30
11.35-12.00
12.00-13.00
13.00-13.50

13.50-14.15
14.15-14.30
14.30-15.55

15.55-16.00

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny
Rhodes, næstformand Mette Pedersen,
Marie-Louise Hartvig og Maria Gamborg
PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og
næstformand Mette Pedersen

Registrering og Kaffe
Velkomst
FODMAP-diet, evidensbasered diæt til fx colon irritable.
Klinisk diætist Stine Junge Albrechtsen, HAMLET privat hospital
Stevia og de sundhedsmæssige aspekter.
Lektor, PhD Per Bendix Jeppesen, Aarhus Universitet
Mad-Log, kostberegningsprogram, introduktion og anvendelse
Mette Thøgersen
Frokost og besøg til stande
Nutrition Care Proces model (NCP)
Hvordan kan modellen inspirere til øget fokus på kvalitet af diætbehandling?
Lektor, cand.scient.san., Klinisk diætist Eva Winther
Ernæring og Sundhedsuddannelsen, VIA University College
Erfaringer fra Region Midt med anvendelse af NCP model
Klinisk diætist Jette Thomsen, Aarhus Universitets Hospital, Skejby
Kaffepause og besøg til stande
Smagsprøve på Mindfulness
Mindfulness har blandt andet vist sig at give mennesker mere overskud, bedre
kvalitet i arbejdet og større livskvalitet. I en travl hverdag kan det betyde, at man
bliver bedre til at håndtere svære situationer.
Psykoterapeut Merete Lindholmer, Center for Trivsel, Nørresundby
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Hjælp Grethe
med at genvinde
styrken

Ny Nutridrink Compact Protein
indeholder mere protein end
nogen anden ernæringsdrink i så
lille et volumen. 18 g protein og
300 kcal i 125 ml.
40% mindre volumen giver en
bedre compliance. En Nutridrink
Compact Protein to gange om
dagen, giver patienten den
nødvendige ernæring og gør det
nemmere at genvinde kræfterne.

Fødevarer til særlige medicinske formål
bør anvendes under lægeligt tilsyn.
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