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… Men hvem ved mest om et bestemt område? Viden om et bestemt område og titlen ekspert hænger ikke 
nødvendigvis sammen.  

Ifølge Wikipedia er en ekspert en person, som er meget vidende eller dygtig inden for et bestemt område. Eksperter kan 
bruges til udvælgelse og kvalitetsvurdering af information og dokumenter. En ekspert er kun en ekspert, så længe nogen 
mener, at en person er berettiget til denne titel.

Som formand i FaKD har jeg flere gange udtalt mig med ekspert-kasketten på. I foråret var det bl.a. som ernæringseks-
perten, der udtalte sig til Jyllandsposten og Radioavisen om WHO’s sukkeranbefalinger. Der er helt sikkert medlemmer, som ved mere om sukker 
end jeg gør, men med formands-kasketten på får ordene mere pondus end som klinisk diætist. Og ifht læserne/ lytterne er min viden nok til at 
være ekspert. 

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed har jeg lært, at der skal være evidens bag alt, hvad jeg udtaler mig om. Det skal ikke være en 
hjemmestrikket filosofi, som har virket for mig, mine børn eller mine bedsteforældre. Der skal være videnskabeligt belæg for min påstande. Det 
er efter min mening vores professions styrke og svaghed!

Vores styrke, fordi vi fagligt kan forsvare hver eneste sætning og hver eneste anbefaling. Vores svaghed, fordi vi ikke altid tør mene noget uden 
at have sikret, at der er evidens bag. Jeg får dagligt nyhedsmails fra videnskab.dk, og her kan vi sagtens lade os inspirere. De formår at fænge 
ved overskrifter og et sprog, som taler til den almindelige dansker, men uden at gå på kompromis med fagligheden.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi ikke altid er så korrekte i vores måde at beskrive tingene. Ikke at vi skal fravige vores evidensbaserede viden, men 
med lidt ekstra kulør kan det måske godt blive mere sexet at spise groft, grønt og varieret. 

Alle er eksperter…

Formanden har ordet
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Resource Addera Plus er en frisk ernæringsdrik, der indeholder 
naturlig frugtsaft og 100 % valleprotein. Anbefales til ældre 
mennesker med et højt proteinbehov og kan med fordel anvendes 
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Værktøjskasse til implementering  
af nationale retningslinjer
Sundhedsstyrelsen har udgivet en digital værktøjskasse med konkrete forslag til, hvordan sygehuse og kommuner kan 
implementere de nye nationale kliniske retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen vil over de næste par år udgive 50 nationale 
kliniske retningslinjer, der skal støtte landets læger, sygeplejersker, 
fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle i at give den bedst 
mulige sundhedsfaglige ydelse til patienterne. De første fire nationale 
kliniske retningslinjer udkom i 2013 og handler om diabetiske fodsår, 
hjerterehabilitering, grå stær og udvalgte skulderlidelser. I maj og juni 
udsendte Sundhedsstyrelsen yderligere seks retningslinjer om blandt 
andet ADHD, rehabilitering af KOL-patienter, hjertemetastaser og 
bipolare lidelser. I samme omgang lanceres også en digital værk-
tøjskasse, som ledere og planlæggere i regioner og kommuner kan 
bruge til implementeringen.

Værktøjskassen er udviklet af en arbejdsgruppe, der er nedsat af 
Sundhedsstyrelsen, og som består af repræsentanter fra faglige 
selskaber, faglige foreninger, kommuner og regioner.

Konkret indeholder værktøjskassen et bredt udvalg af evidensba-
serede metoder, som kan inspirere til lokale initiativer og fremme 
implementeringen. Det vil blandt andet sige forslag til, hvordan man 
kan fastsætte mål, bruge feedback, lave tidsestimater og inddrage 
patienter og pårørende.

Værktøjskassen (implementeringshåndbog) ligger på Sundhedsstyrel-
sens hjemmeside og kan også downloades som samlet pdf-fil.

LINK TIL VÆRKTØJSKASSEN: 

www.sst.dk/nkr

Mobilen gør livet 
med diabetes enklere 
Hvad er dit blodsukker, dit blodtryk, dit kolesteroltal og din vægt?

Det er bare nogle af de ting, personer med type 2-diabetes skal holde styr på i deres hverdag 
for at undgå alvorlige følgesygdomme. Med den nye version af den interaktive app, Dia+, 
bliver det nu enklere at skabe sig overblik over de mange parametre.  
 
Den nye version af Dia+ er enklere at anvende og mere intuitiv at bruge. Den giver bedre 
overblik over de vigtigste tal og kan virke som en lille hjælper i dialogen med lægen. App’en 
genererer automatisk grafer over de indtastede værdier, og med et enkelt klik kan man ud-
vælge hvilke, der skal sendes til lægen forud for kontrolbesøg.

Dia+ er gratis og kan hentes til iPhones via AppStore  
og til Android-telefoner via GooglePlay.

KORT NYT
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Folkemødet

For første gang deltog FaKD i år som talerør for 
Danmarks ernæringsprofessionelle. 

Det gav unikke muligheder for at træffe repræsentanter for de mange andre organisationer,  
der også havde valgt at deltage. Fredag og lørdag havde vi en stand i samarbejde med Diabetes-
foreningen. Der var her rig mulighed for at udbrede kendskabet til vore faggrupper. Folkemødet 
holdes over 4 dage, og under hele det intensive program var det muligt for FaKDs udsendte 
bestyrelses medlemmer og frivillige at stifte bekendtskab med de andre stande og ikke mindst få  
opsøgt de politiske partiers sundhedsordførere.

 

 

KORT NYT

Advokat og bestyrelse med FaKD t-shirts Varm chili con carne efter en lang og til tider våd dag Margit Oien Nielsen på Diabetesforeningens stand

Formanden for FaKD, Sofie Wendelboe, til Folkemødet
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Caroline Kyndesen, klinisk diætist, Region Midt:
”NCP-workshoppen var en informationsrig dag med gode faglige 
diskussioner. Der var god opfordring fra Sofie Wendelboe og øvrige 
deltagere til at gå i gang med at bruge NCP-modellen, selv hvis man 
føler, at det stadig er en udfordring af bruge den.”

Else Lydiksen, klinisk diætist, Region Syddanmark:
”Min gruppe arbejdede med diabetes. Der blev valgt en tovholder, 
som også efter kurset har holdt os til ilden med mails om fx hvilke 
ernæringsdiagnoser, der er arbejdet med indenfor diabetes.  Udover 
Sofie´s hotline service er dette netværk også en god tryghed at have 
med som en mulighed for sparring, når vi nu arbejder med NCP.  En 
temadag – tilrettelagt som workshop med specialer i fokus, gav det 
sidste spark til, at vi nu er i gang med NCP i Region Syd”.

Onsdag d. 28. maj havde FaKD inviteret til NCP workshop. 
Deltagerne var delt op i grupper indenfor deres speciale og 
arbejdede ihærdigt med alle dele af NCP. Forståelsen for NCP 
og hvordan de enkelte trin hænger sammen med ernærings-
diagnosen var større, da dagen var slut.  

Workshop om NCP i 
din daglige praksis

Uddrag fra bestyrelsens blog:
Maja Rand: ”Ældremilliarden blev med stolthed fra politikerne 
nævnt flere gange under debatten ”Det selvhjulpne velfærds-
samfund”, men også at de forventede, at pengene blev brugt 
til de ældre og ikke røg ned i Kommunernes sorte huller. Her 
fik repræsentanter fra FaKD snakket med Johanne Schmidt 
Nielsen efterfølgende og til hende udtrykt vores tanker om, at 
ernæringsprofessionelle fra kommunernes side bør tænkes ind i   
nyansættelser, så der kommer øget fokus på bedre ernæringstil-
stand blandt de ældre borgere.”

Sofie Wendelboe: ”Vi skal have kliniske diætister tilknyttet alle 
relevante sygehusafsnit, enten som afdelingsdiætister eller som 
en rammeaftale med dagligt tilsyn. Vi skal have ernæringspro-
fessionelle til at tage imod ernæringstruede borgere i kommu-
nerne efter en udskrivelse. Vi skal lære af de steder, hvor det 
fungerer med ernæringsscreening, udarbejdelse af ernæ-
ringsplaner og opfølgning. Vi skal arbejde tværfagligt og bruge 
hinandens kompetencer, så alle gør det, de er bedst til.” 

Læs blog og se mere på FaKDs hjemmeside

”Har du læst nyhedsbrevet om Folkemødet?”

I anledning af Folkemødet og samarbejdet med Diabetes-
foreningen har vi udarbejdet en pjece om, hvorfor det kan  
betale sig at ansætte kliniske diætister til behandling af 
diabetespatienter. Du kan se og downloade hele pjecen 
på vores hjemmeside www.diaetist.dk

Sund fornuft– at indtænke kliniske diætister både forebyggende 

og som en integreret del af behandlingen af diabetikere

For alle ernæringsprofessionelle
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Nutrition Care Proces
Projekt om implementering af en ny model for 
diætbehandling og den forandring, det medfører i 
den erfarne kliniske diætists praksis.

Af Helle Mohr Brøcher, klinisk diætist, Aalborg Universitetshospital, 
hmb@rn.dk

Efter diætisterne på Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH) havde 
deltaget i et videndelingsprojekt omkring NCP i efteråret 2012, v. 
Ernærings- og Sundhedsuddannelsen VIA University College i Aar hus, 
opstod der udfordringer med implementering i praksis. Projektet tager 
udgangspunkt i en undren over, hvorfor implemente ring af Nutrition 
Care Proces (NCP) giver store udfordringer i praksis (1).  

Knud Illeris’ tre læringsdimensioner og Bjarne Wahlgrens begreb 
transfer anvendes til analyse mhp. at undersøge barrierer for læring 
og forandring i diætistens praksis, ved implementering af NCP (2,3).

Metode
To semistrukturerede forskningsinterviews på ca. 30 min. blev udført 
(4). Interviewene blev optaget på Iphone og transskriberet ordret. 
Meningskondensering blev udført, og meningsenhederne fundet 
(4). Efter kodning af hovedemner fremkom tre temaer: ”Oplevel-

sen af NCP”, ”Forandring af diætistens praksis” og ”Udfordringer i 
samarbejdet”. Informanternes hovedemner: ”At blive synlig med en 
journalskrivningsform, man ikke mestrer” og ”Den usynlige diætist”. 
Der blev foretaget en hermeneutisk meningsfortolkning (4).

Resultater
Oplevelsen af NCPM
Når NCPs ”ernæringsproblem” ikke stemmer overens med forståel-
sen, giver denne term ikke mening ifølge informanten. Der er risiko 
for forsvar mod læring, når NCP-modellen ”insisterer på, at der er 
et ernæringsproblem” (2). Informanten forstår ikke definitionen af 
ernæringsproblemet ud fra hendes kontekst, som er forskellig fra 
ernæringsdiagnosens oprindelige kontekst i USA (5). Konstruktion 
af ernæringsdiagnosen kræver en tilegnelse, som er uforenelig med 
informantens viden (2). 

Forandring af diætistens praksis
 ”Model for individualiseret diætbehandling” er blevet en del af diæ-
tisternes fagidentitet, et paradigme (6). ”Når man har været vant til at 

Ifølge Knud Illeris foregår læring, når tre dimensioner 
repræsenteres og komplementerer hinanden.  
Dette drejer sig om:
 
n  Indholdsdimensionen, som er det man kan og ved, fx at 

læse, analysere, udøve et fag, skrive på PC, cykle osv. 
n  Drivkraftdimensionen, som er den psykiske energi, moti-

vationen til at lære noget nyt.
n  Samspilsdimensionen, som er de ydre, sociale elementer, 

som er uundværlige i læringsøjemed, idet det er der, 
vi udfordres af andre forståelser og rammer i verden 
omkring os.

Når en eller flere dimensioner hæmmes, påvirker det 
læringen/forandringen i negativ grad, og der kan ske en 
afvisning af potentielle læringssituation eller en fejllæring.

Bjarne Wahlgren taler om Transfer. Altså det at overføre 
noget nyt/lært fra en situation til en anden, og anvende 
det der. Det kan fx være undervisning i NCP-modellen, 
som efterfølgende skal overføres og anvendes i diæti-
stens praksis. Tre faktorer påvirker graden af transfer:

Personen selv: Hvorvidt den, der skal lære, er motiveret for læ-
ring/forandring, har tillid til egne evner og den forandring, det 
lærte medfører, mhp. at gennemføre transfer til egen praksis, 
samt kan se, hvordan det lærte kan/skal anvendes.
Undervisning: Hvorvidt undervisningen kan overføres direkte 
til praksis.
Anvendelseskontekst: Hvilke muligheder og rammer, der er 
for at anvende/implementere det lærte på arbejdspladsen/i den 
daglige praksis. Hvorvidt leder, kolleger og samarbejdspartnere 
bakker op og anerkender personens nye viden, i forbindelse 
med implementering i praksis.

ARTIKEL
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arbejde på en måde, så er det svært aflære 
det eller vænne sig til noget andet”. Hvis en 
transformativ læreproces synes for krævende, 
vil informanten trække sig tilbage, hvilket 
kan resultere i et nederlag (7).
At arbejde ud fra egen diagnose (og ikke læ-
gens) kan give en oplevelse af at være blot-
tet, og lysten til at anvende den gamle model 
kan melde sig. ”Jeg er ikke vant til at være 
så stålfast i det skrevne”, tyder på utryghed 
pga. det pres, anvendelsen af NCP medfører, 
da diætistens ansvar dermed tydeliggøres 
(2). Dette kan betyde et paradigmeskifte for 
professionen. Forandringen kan være en trus-
sel mod hendes praksis (2).

Udfordringer i samarbejdet
At arbejde med NCP i diætistgruppen er be-
tinget af, at det giver mening, og at der er en 
fælles holdning om arbejdet i fællesskab (2).
 
Der udtrykkes behov for, at lederen viser 
accept og motiverer under forandringen af 
praksis, så transfer giver mening (8,5).

Når leder og diætister informerer afdelings-
ledelserne om implementeringen, fremmes 
diætistens transfer (5).
 
At blive synlig med en journalskrivnings-
form, man ikke mestrer
”Det er jo grænseoverskridende, at vi ikke 
aner, hvordan man skal skrive sådan et pok-
kers (NCP-) journalnotat”.
Der kan være et paradoks mellem faglig 
udvikling og et ønske om at bevare identi-
teten som erfaren diætist (3). Skrivning af 
NCP-journalnotat synliggør over for samar-
bejdspartnere, at hun er usikker på, hvordan 
det skrives, og fagidentiteten føles truet (3).

Den usynlige diætist
”Jeg synes, det er lidt tankevækkende – at 
vi var mere synlige som diætister, måske for 
20 år siden. Der er jo sikkert mange grunde 
til det ikk’? Men der er andre faggrupper, 
der i hvert fald også er inde over (ernærings-
vejledningen til patienten) – hvem kæmper 
vores sag?”. At opleve, at faggruppen står 
alene, kan resultere i passiv modstand pga. 

afmagtsfølelse (7). Informanten ser en util-
strækkelig organisatorisk interesse i diæti-
stens faglige kompetencer, og udviklingen af 
transfer hæmmes (5). Usynligheden kan også 
skyldes den daglige praksis, når patienten 
vejledes uden dialog med andre faggrupper.

Diskussion, konklusion og perspektivering
Det opleves svært at arbejde med NCP. 
Bl.a. pga. utilstrækkelig viden og forskelle i 
definitioner af termer i NCP kontra diætistens 
definition (3). Dette afhænger fx af den 
faglige forståelse, som grundlægges under 
uddannelsen. Årsagen er, at konteksten er 
forskellig fra ernæringsdiagnosens oprin-
delige kontekst, USA (3). Martins erfaring 
er, at det kræver tid og ressourcer - trods 
en oversættelse til svensk (8). Et kvantitativt 
studie fra USA viser udfordringer mht. viden 
om NCP (9).  Der synes at være andre årsager 
end forskel i kontekst. Det kan være svært 
at se formålet med implementeringen i egen 
praksis. Barrierer for læring kan skyldes, at 
eksisterende viden ikke kan anvendes til at 

forstå NCP, og overskridende læring opleves 
(2). Forsvar mod læring kan opstå, når 
læringsprocessen virker uoverkommelig (2). 
Zelig et al. viser en sammenhæng mellem 
viden og holdninger til NCP (9). Det bekræf-
tes, at viden, træning samt prioritering af 
implementeringen er en udfordring.

Mange års brug af en anden metode kan 
være svært at aflære. Vanemønstre er 
forankret i fagidentiteten som et paradigme 
(10). Ernæringsdiagnosen bringer diætisten i 
diagnosticeringsrollen, som synes at resultere 
i ambivalens og usikkerhed  pga. den ny rolle 
(3). Der er tale om et paradigmeskifte for 
faggruppen (7).  Forandringen kan udgøre en 
trussel mod praksis, og accept af en ændret 
fagidentitet giver modstand (3). Lederen er 
central i implementeringen mht. information 
til afdelingsledelserne. Når arbejdet støttes af 
lederen, fremmes transfer under forandring 
af praksis (5). Fagrollen synes at have ændret 
sig, og faget synes truet af andre faggrupper, 
hvilket kan skyldes, at diætisterne er utydeli-
ge i fagligheden.

Der er udfordringer i samarbejdet. Transfer af 
NCP gennem kolleger kan virke kompliceret, 
da transfer ikke giver mening, hvis det ikke er 
praksisnært (3). I projektet synes et utilstræk-
keligt samspil at have betydning for arbejdet 
med NCP (2).

En organisatorisk interesse for diætistens 
kompetencer opleves vigtig. Samtidig synes 
diætisten usynlig for samarbejdspartnere 
pga. arbejdsformen. Diætisten syntes mere 
synlig for 20 år siden. Den øgede fokus på 
ernæring hos andre faggrupper påvirker diæ-
tistens synlighed. Der synes at være ambiva-
lens vedr. synligheden, da det opleves utrygt 
at blive synlig med et NCP-journalnotat, som 
ikke mestres (3). NCPs indflydelse på praksis 
kan blive et paradigmeskift, da diætisten bli-
ver diagnostiker, hvilket synliggør diætistens 
rolle for andre faggrupper (7). Der synes at 
være sket et paradigmeskifte, da andre fag-
grupper varetager ernæringsområdet. Dette 
kræver et tilsvarende paradigmeskifte hos 
diætisterne, mhp. tilpasning til den ændrede 
kultur omkring ernæring.

Helle Brøcher afsluttede Sundheds-
diplomuddannelsen i sundhedsfor-
midling og klinisk uddannelse på 
University College Nordjylland d. 13. 
marts 2014 med afgangsprojektet: 
”Implementering af en ny model for 
diætbehandling. Forandring i den 
erfarne kliniske diætists praksis.”

På Aalborg Universitetshospital er der ansat 8 diætister i  
CET,  og 5 diætister er ansat under to andre klinikker.

Transformativ læring er en gennem-
gribende forandring af en persons 
livsgrundlag, som kræver omstruktu-
rering og skabelse af nye rammer for 
livsgrundlaget.
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Metodediskussion
Metoden synes at besvare projektets formål: 
Den erfarne diætists oplevelse af NCPs ind-
flydelse på praksis, ud fra hendes livsverden. 
Spørgerammen sikrede indsamling af den 
ønskede empiri. Reliabiliteten er påvirket, da 
informanterne var kolleger (10). Validiteten 
blev påvirket bl.a. pga. hensyntagen til infor-
manternes anonymitet (11). Reliabiliteten i 
empirien er påvirket, idet der ikke opnåedes 
datamætning (11). Resultatet påvirkes af, 
at litteratursøgningen ikke gav kvalitative 
studier af diætister.

Konklusion
Resultatet bekræfter, at den erfarne diætist 
oplever, at NCP har indflydelse på hendes 
praksis, idet rutiner omlægges. NCP kan 
betyde et paradigmeskifte for faget, da diæ-
tisten stiller diagnosen, der arbejdes ud fra. 
Tidligere var det lægens diagnose, og dette 
ændrer fagrollen. Ligeledes oplever diætisten 
ambivalens mht. NCP, idet hun på den ene 
side ser vigtigheden af implementeringen, 
pga. behov for tydeliggørelse af fagets 
kompetencer, mht. andre faggrupper. På den 
anden side opleves utryghed ved den foran-
dring, NCP medfører. Indflydelse på praksis 
påvirkes ligeledes af diætisternes samarbejde, 
som opleves besværligt pga. meget forskel-
lige fagområder, således påvirkes transfer. 

Lederen har indflydelse på oplevelsen af NCP 
i praksis. Der er behov for opbakning, plan 
og formål for implementeringen, så det giver 
mening at arbejde med NCP.

Perspektivering
Udfordringerne kan afhjælpes, og positive 
elementer kan anvendes til udvikling og 

implementering af NCP i praksis. Projektets 
resultat kan anvendes til at vise vigtigheden 
af at udarbejde plan og formål med imple-
menteringen og informere samarbejdspart-
nere herom. Ovennævnte fremmer transfer, 
idet processen giver mening. Når barrierer for 
læring, forandring og utryghed accepteres 
som reaktion på omstruktureringen, som 
NCP medfører, kan dette bearbejdes. 

NCP kan udvide den erfaringsbaserede viden, 
ved integration i den danske diætistprofessi-
on (8).

Dette projekt bidrager med ny viden i forhold 
til oplevelse ved implementering i diætist-
professionen. Yderligere undersøgelse af 
diætistens livsverden vil give værdifuld viden 
om professionen. 
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(egen frems t illing af NCPM (1 ))  

Akkomodativ læring er læring, som 
ikke direkte kan relateres til den viden, 
man har, og det vil være nødvendigt 
at omstrukturere den viden, man 
har, således at den nye viden giver 
mening.

IDNT ”International Dietetics & Nutri-
tion Terminology” er de standardisere-
de, erfaringsbaserede ernæringsdiag-
noser, som ligger til grund for NCP og 
er amerikanske diætisters dokumenta-
tion for ernæringsydelser.
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MADLOG VITA 
forlænger sponsorat
Alle Ernærings- og Sundhedsstuderende har nu mulighed for at arbejde online i kostberegningsprogrammet MADLOG VITA.

Af Ditte Lilholm, PR- og kommunikationsansvarlig,  
MADLOG, ditte@madlog.dk

Fire samarbejdsaftaler er underskrevet – en for hvert uddannelsessted, 
som udbyder Ernærings- og Sundhedsuddannelsen i Danmark. 

Dermed har uddannelsesstederne forlænget samarbejdet med MADLOG 
VITA, som i første omgang stillede sit professionelle kostberegningspro-
gram til rådighed for årgangen, der startede i august 2013.

”Vi har undersøgt, hvordan de studerende har taget imod MADLOG 
VITA, og tilbagemeldingerne har været så positive, at vi har lavet et fuldt 
sponsorat af programmet til de fire skoler”, siger Lars Wolff, administre-
rende direktør for MADLOG VITA.

Dermed arbejder samtlige diætiststuderende og deres undervisere på 
Metropol, Ankerhus, VIA UC Aarhus og UC Syddanmark nu i MADLOG 
VITA.

Nem overgang
Introduktionen af MADLOG VITA er blevet håndteret forskelligt fra skole 
til skole. På Via UC Aarhus har man udleveret programmets brugervejled-
ning, mens man på Ankerhus har tilpasset eksisterende øvelsesopgaver, 
så de studerende får en guidet tur i MADLOG VITAs funktioner gennem 
skolearbejdet.

Men fælles for disse uddannelsessteder er, at programmet er blevet taget 
godt imod. ”I forhold til det gamle program har vi flere muligheder med 
MADLOG VITA, blandt andet fordi der er mange flere mikronæringsstof-
fer at vælge imellem og kigge på. Fødevarerne er nemme at finde, og det 
er nemt at gå til; det er nemt at arbejde med, og det er nemt at forstå”, 
siger Mette West Gajhede, der har stået for at implementere MADLOG 
VITA på Ankerhus.

Den opfattelse deler Ane Gasbjerg, som er studieretningsansvarlig på UC 
Syddanmark. Hun uddyber:

”Det er selve opbygningen, der gør det – det er logisk opbygget og 
meget overskueligt”.

Konstruktiv evaluering
Som en del af aftalen har de fire uddannelsessteder været med til at 
give feedback til MADLOG VITA fra både studerende og undervisere. De 
studerende har i den forbindelse besvaret en spørgeskemaundersøgelse.
Undersøgelsen viser, at 78 pct. af de studerende mener, at programment 
er nemt eller meget nemt at arbejde i, og 85 pct. mener, at programmet 
lever godt eller rigtig godt op til deres krav til et professionelt kostbereg-
ningsprogram.

”Jeg var meget tilfreds med MADLOG VITA. Det er et nemt og smart 
værktøj mht. kostberegning. Specielt var jeg glad for funktionen opskrift, 
hvor man kunne skrive sine egne opskrifter ind og beregne ens indtag af 
dette”, skriver en studerende som kommentar til undersøgelsen.
Samtidig forholder de studerende sig også kritisk til programmet, og flere 
efterlyser en funktion til beregning af energiprocent for fedtsyresammen-
sætning, samt muligheden for at oprette kostplaner over flere dage – 
noget underviserne tilslutter sig.

”Når det kommer til fedtsyrefordelingen, får du den angivet i gram. I en 
undervisningssituation er det okay, da du kan bede de studerende om 
selv at omregne det til energiprocent. Men i den virkelige verden har man 
brug for, at den bliver regnet ud med det samme. Det er med til at gøre 
dagligdagen lettere”, siger Trine Vase Bendtsen, som har styret imple-
menteringen af MADLOG VITA på VIA UC Aarhus. 

Hos MADLOG VITA har de taget ris og ros til sig, og Lars Wolff forklarer, 
at hensigten med spørgeskemaundersøgelsen netop var at gøre status 
før forlængelsen af samarbejdet, men i lige så høj grad også at indsamle 
viden om, hvordan MADLOG VITA kan optimeres.

Det viste undersøgelsen
De studerende om MADLOG VITA og sponsoratet:
•  85 pct. mener, at programmet lever godt eller rigtig godt op til 

deres krav
•  78 pct. mener, at programment er nemt eller meget nemt at 

arbejde i
•  88 pct. mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at pro-

grammet er online
•  97 pct. mener, det er vigtigt eller meget vigtigt, at program met 

stilles gratis til rådighed

UDDANNELSE
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”Der er altid plads til forbedring, og vi arbejder hele tiden på at gøre 
MADLOG VITA bedre at bruge. Derfor sætter vi også stor pris på de 
studerendes konstruktive indspark”, siger han.

Økonomien er vigtig
I spørgeskemaundersøgelsen blev de studerende samtidig bedt om at 
forholde sig til, hvad det betyder for dem at have programmet online 
og gratis til rådighed.
88 pct. svarede, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at programmet er 
online.

”Det er tilgængeligt overalt, hvor man skal bruge det. Det fungerer 
meget godt, og jeg har i hvert fald ikke oplevet problemer med ikke at 
kunne få adgang til det”, siger Kasper Petersen, som læser Ernæring og 
Sundhed på Ankerhus.
Han var blandt de første studerende, der arbejdede i MADLOG VITA.
Men endnu vigtigere er det for studerende som Kasper Petersen, at 
programmet er gratis under studietiden.

En studielicens til MADLOG VITA koster normalt 450 kr. for hele uddan-
nelsesperioden, og det er et betydeligt beløb, mener de studerende.
”Det er rigtig meget; det svarer til en hel bog. Og det varierer meget, 
hvor mange bøger vi skal bruge. Nu her skal vi købe tre, og hvis de skal 
købes fra ny, ligger de fra 450 til 550 kr.”, siger Ann-Sofie Larsen, som 
også læser på Ankerhus.

Og hun suppleres af Kasper Petersen:
”Penge betyder meget for os som studerende. Jeg har en forholdsvis dyr 
husleje, men har ikke kunne finde arbejde her, så hvis jeg ikke havde en 
opsparing, havde jeg ikke haft råd til at studere på Ankerhus. Så det be-
tyder rigtig meget for mig, at jeg blandt andet har fået MADLOG VITA”, 
siger han. 
I spørgeundersøgelsen svarer 97 pct., at det er vigtigt eller meget vigtigt, 
at de får programmet stillet gratis til rådighed.

Bedre støtte til studerende
For uddannelsesstederne betyder sponsoratet af MADLOG VITA, at det er 
blevet nemmere at planlægge undervisningen.

”Som undervisere kan vi bedre sætte os ind i det og lave nogle lidt mere 
spændende ting med det, når vi kun har ét program, vi skal køre med og 
fokusere på. Det vil blive nemmere at lave en undervisning, der lægger 
op til at bruge programmet”, siger Ane Gasbjerg fra UC Syddanmark.
Samtidig er det en fordel for de studerende, at underviserne selv bliver 

stærkere i deres kostberegningsprogram, fordi de kun skal sætte sig ind i 
ét af slagsen.

”Der er større sandsynlighed for, at vi undervisere kommer godt omkring 
i programmet, så vi kan støtte de studerende i at bruge det”, siger Mette 
West Gajhede fra Ankerhus og fortsætter:
”Rent studiemiljømæssigt betyder det også noget, da alle bliver ligestillet. 
Det betyder, at vi kan give alle muligheden for at arbejde med det, så 
ingen længere er afhængige af enten at købe et program eller sidde ved 
computerne her på stedet”.

MADLOG VITA er et online kostberegningsprogram til 
professionelle. Ved hjælp af et klientkartotek giver pro-
grammet overblik over klienters kostplaner.

Programmet er baseret på en fødevaredatabase, der indeholder 
alle Fødevaredatabankens informationer, samt producentspecifikke 
fødevareprofiler på en lang række andre fødevarer – mere end 
15.000.
MADLOG VITA er udviklet i samarbejde med diætister. Der er 
fokus på, at programmet skal være funktionelt og intuitivt, og i 
2013 blev det kåret som bedst i test, da Via UC Aarhus ifbm. et 
udviklingsprojekt evaluerede 15 kostberegningsprogrammer.

Primære funktioner
• Klientkartotek
• Kostplaner
• Fødevaredatabase
• Opskriftfunktion

Pris
En licens til MADLOG VITA koster 300 kr. om måneden ved må-
nedlig forlængelse. Ved årlig forlængelse koster en licens 3.000 kr. 
– begge priser er eksklusiv moms.
Studerende, som ikke er omfattet af sponsoratet, kan købe en 
studielicens for hele studietiden til 450 kr. inklusiv moms.

Artiklen her følger op på tidligere artikler i Diætisten. 
”Kostberegningsprogram – et redskab der sparer tid,  
men også sluger den”, Diætisten nr. 122 – 2013,
”Diætiststuderende får nyt gratis værktøj”, Diætisten nr. 125 
– 2013 samt ”Tusinder styrer kostplanen med onlineværktøj”, 
Diætisten nr. 126 – 2013.
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Patienter med dysfagi bliver ikke raske, 
bare fordi de udskrives fra sygehuset

I Vendsyssel har et ph.d. projekt set på, hvordan det sikres, at dysfagipatienterne også efter udskrivelsen får den nød-
vendige hjælp i forhold til deres synkebesvær.

Af Dorte Meldgaard, Udviklingsterapeut, ph.d. studerende,  
Sygehus Vendsyssel, dmk@rn.dk

Sygehus Vendsyssel gennemførte i perioden 1. oktober 2013 til 31. 
marts 2014 et forskningsprojekt, hvor der var fokus på behandlingen 
af dysfagi hos patienter, der bliver indlagt med lungebetændelse. 

Projektet er en del af et ph.d.- projekt og er ledet af udviklings- 
terapeut Dorte Melgaard. Fra projektets start har der været fokus på 
det tværfaglige samarbejde.  De indledende møder blev holdt med 
deltagelse af ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, kostkonsulent 
og læge ad hoc., og er bl.a. beskrevet i Diætisten, nr. 125.

Traditionen i Danmark er, at det primært er ergoterapeuter, der er 
involveret i dysfagiudredning og –behandling.  I den tværfaglige pro-
jektgruppe var der meget forskellig viden om dysfagi – nogen stødte 
på ordet for første gang, mens andre gennem flere år havde beskæfti-
get sig med problemstillingerne omkring dysfagi. Dette afspejler også 
meget godt det vidensniveau, der er om dysfagi blandt sundheds-pro-
fesionelle – for nogle er det et helt nyt begreb, mens det for andre er 
kendt viden. 

Den forskellige viden omkring dysfagi skabte grobund for mange 
diskussioner, forklaringer og overvejelser i projektgruppen. Fx:

”Hvordan undersøger man, om patienten har dysfagi?” 

”Hold da op – er der så tæt sammenhæng mellem dårlig mundhygiej-
ne og risikoen for at udvikle lungebetændelse pga. dysfagi?”

”Hvordan sikrer vi, at de får det rigtige at spise, når de kommer hjem 
– og ikke får maden leveret?”

Det tværfaglige samarbejde har medført diskussioner, der har kvalifi-
ceret projektet.  
Diætisterne er blevet udfordret i forhold til at skulle tænke konsistenser 
ind i deres forslag til kostplan. Sygeplejerskerne har fået øget fokus på 
en ekstrem omhyggelig mundhygiejne hos patienter med dysfagi – og 
ergoterapeuterne er blevet udfordret i, at de skal tænke ernæringsvær-
di i den modificerede kost, de tilbyder dysfagipatienterne.

På Sygehus Vendsyssel har den øgede fokus på specialkost til dysfa-
gipatienter sat køkkenet på Danmarkskortet. Køkkenpersonalet på 
Sygehus Vendsyssel har udviklet mad, som kan spises af dysfagikere.  
De har præsenteret smørrebrødet på landsdækkende og regionalt TV, 
i aviser og bliver hver uge kontaktet af interesserede, der gerne vil på 
besøg i køkkenet.

En sild er en sild

Udfordringerne er store i forhold til behandling af patienter med dys- 
fagi. Måltiderne er en væsentlig del af vores danske kultur, og patien-
ter med dysfagi får påvirket deres muligheder for at indtage måltider 
på sædvanlig vis. 

På Sygehus Vendsyssel udarbejder diætisterne en kostplan, som tager 
udgangspunkt i de tilbud, der er til stede på sygehuset.  

Patienter med dysfagi bliver ikke i stand til at synke uden vanskelig-
hed, bare fordi de bliver udskrevet. Derfor gennemføres projektet i 
samarbejde med 3 kommuner: Frederikshavn, Læsø og Hjørring.  

Fra de 3 kommuner deltager ergoterapeuter og diætister.  21 dage 
±3 dage efter udskrivelsen besøger den kommunale ergoterapeut og 
diætist borgeren, der er udskrevet fra sygehuset. Ved besøget er der 
fokus på, hvordan borgeren håndterer situationen efter udskrivelsen: 
Er det muligt at overholde diæten? Er der vægttab? Er der behov for 
yderligere råd og vejledning omkring kosten?

FORSKNING - PH.D.

Et dansk studie dokumenterede i 2013, at behandlingen af ældre 
patienter, der indlægges med pneumoni, ikke lever op til de na-
tionale guidelines. Det tværfaglige forskningsprojekt på Sygehus 
Vendsyssel kaster lys over den begrænsede opmærksomhed på 
sammenhængen mellem dysfagi og pneumoni hos ældre pa-
tienter. Baggrunden for Ph.d. projektet er beskrevet i Diætisten 
i oktober 2013, og i december 2013 bragte vi projektgruppens 
rejsebrev fra Hospital de Mataró i Spanien, hvor der er forsket i 
emnet gennem flere år.
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Samtidig bliver der indsamlet opfølgende data i forhold til funktions-
evne (Barthel 20), muskelstyrke, BMI og livvidde. 

Denne opfølgning medfører mange positive erfaringer:
•  De sygehusansatte diætister er blevet opmærksomme på, hvor vig-

tigt det er, at deres forslag til kostplan tager hensyn til de betingel-
ser, borgerne har i hjemmet.

•  De kommunalt ansatte ergoterapeuter og diætister har stort udbytte 
af sammen at besøge borgeren, hvor de i fællesskab kan aftale en 
fremtidig indsats, hvis det er nødvendigt.

•  En gensidig forståelse for de udfordringer, de forskellige faggrupper 
møder i deres hverdag.

Samarbejdet mellem faggrupper og på tværs af sektorer har været ud-
bytterigt, men har selvfølgelig den ulempe, at der er behov for endnu 
flere administrative opgaver end sædvanligt:
•  Undersøgelsen og indsatsen på Sygehus Vendsyssel dokumenteres i 

journalen som sædvanligt.
•  Der bliver udarbejdet almene genoptræningsplaner på alle dysfagi-

patienter.
•  Der sendes forslag til kostplan til de kommunale diætister.
•  Der indsamles data hos deltagerne i projektet, og de skal returneres 

til projektleder Dorte Meldgaard.  

Alt i alt har der kun været fordele ved samarbejdet: 
• Indsigt i andre faggruppers kompetencer.
• Udveksling af fx pjecer og andet informationsmateriale.
• Kompetenceudvikling inden for alle faggrupper.
•  Diætister og sygeplejersker er blevet inddraget i behandlingen af 

dysfagipatienter i en større grad end tidligere.
•  Viden om dysfagi breder sig hurtigt. Vi oplever fx, at social- og 

sundhedsassistent elever selv er opmærksomme på tegn på dysfagi, 
og læger fra andre afdelinger henviser patienter til udredning for 
dysfagi.

De første resultater fra undersøgelsen viser, at patienter med dysfagi 
og lungebetændelse er karakteriseret ved at være ældre, have lavere 
funktionsevne, ringere muskelstyrke, lavere BMI, og så er der flere 
mænd end kvinder i gruppen af patienter, der har lungebetændelse 
men ikke dysfagi.

Gruppen af patienter med dysfagi og lungebetændelse har længere 
indlæggelsestid, flere genindlæggelser og højere mortalitet end grup-
pen af patienter med lungebetændelse.

Der blev inkluderet 173 patienter i projektet, som nu er afsluttet. I 
praksis er der kommet fokus på dysfagi blandt medicinske patienter 
på Sygehus Vendsyssel, og der vil i fremtiden blive udarbejdet almene 
genoptræningsplaner til patienter der har dysfagi. 

Studiet er et prævalensstudie, og dermed har det ikke været muligt at 
afdække om vi har reduceret antallet af genindlæggelser og mortali-
tet. Vi har dog under forløbet i projektet valgt at sætte fokus på 
nogle få patientforløb, hvor vi har kunnet se en effekt. En deltager i 
projektet var i 2013 indlagt 15 gange på grund af lungebetændelse. 
Han blev inkluderet i projektet og havde dysfagi. Ved udskrivelsen blev 
der som ved alle projektpatienter udarbejdet en genoptræningsplan, 
og en kommunal ergoterapeut, diætist og fysioterapeut tilbød bor-
geren en tværfaglig indsats med træning og vejledning omkring kost. 
Resultatet er, at denne borger de seneste 6 måneder har været indlagt 
3 gange – hvilket er en markant reduktion.

Vi er også bevidste om, at der er store udfordringer omkring patien-
ternes compliance i forbindelse med omlægningen af deres kost, og 
at det er en af de store udfordringer i forbindelse med dysfagibehand-
ling. Vi har ingen løsning på dette, men håber at blandt andet patient-
information om mulige konsekvenser af dysfagi kan styrke compli-
ance. Ligeledes er det vigtigt, at de kosttilbud, der er til patienter og 
borgere med dysfagi, er attraktive.   

De endelige resultater fra projektet er under udarbejdelse og vil blive 
publiceret internationalt. 

På ESPEN kongressen 2014 i Geneve vil den tværfaglige projektgrup-
pe præsentere en poster med fokus på behovet for en specialdiæt til 
patienter med dysfagi.

Vidste du, at
- FaKDs formand er ambassadør  
for madskolerne

FaKD 
GO SOCIAL!
Ny og opdateret hjemmeside, og FaKD på Facebook,  
Twitter & LinkedIn. Følg os, og vær opdateret.

Tjek også hjemmesidens mulighed for debat og 
klummeskriveri.



LILLE FLASKE
STOR SMAG

NYHED

www.fresenius-kabi.dk
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Spis brød til!
Det stiller store krav til forbrugernes indre kritiker at skelne skidt fra kanel, når medierne bugner af sundhedsråd. Nogle  
konklusioner bliver fremlagt så letbenet, at de ernæringsprofessionelle føler sig nødsaget til at klage, for danskernes  
sundhedsvalg påvirkes af medierne, viser en undersøgelse.

Af Julie Mathiesen, freelancejournalist,  
julie@konteksten.com

Mad fylder ikke længere kun på hylderne i 
køleskabet. De seneste år har fødevarer i stor 
stil også indtaget boghylderne, avisspalterne, 
tv-programmerne og de sociale medier på 
nettet. For det er in at leve sundt  
– kernesundt.

Derfor bugner det – ikke af grønt, groft og 
varieret – men af alverdens råd om, hvordan 
danskerne nemmest får et sundt, slankt 
og sjovt liv fri for sygdomme og evindelige 
slankekure.

De færreste har formentlig noget imod, at 
sund levevis er kommet på dagsordenen. 
Problemet er imidlertid, at alle tilsyneladende 
kan få spalteplads ved at kalde sig 
’kostekspert’. Og de mange eksperter skaber 
forvirring for de almindelige forbrugere, 
der får umanerligt svært ved at bevare 
overblikket.

For er stenaldermad sundere end diæten 
hos den bogskrivende familie, der påstod 
at kunne fjerne både eksem og hyperaktive 
børn ved at vinke farvel til gluten, 
sukker og laktose? Kan suppe fjerne en 
tarmsygdom? Eller hvad med fristelsen til 
at leve udelukkende af oksekød? Eller den 
umiddelbart nemme, hvor man bare spiser 
løs 5 dage om ugen og så faster de sidste 2?

Faglighed er troværdighed
Det kræver skepsis og kildekritisk sans 
at navigere i det virvar af eksperter, 
konklusioner og ofte modsatrettede råd - 
også for de journalister, der skal beslutte, 
hvem der skal have spalteplads. 

Én af dem er Karin Svennevig Hyldig, der 
som freelancejournalist skriver til Magasinet 
Sundhed. Et kig ned over hendes artikler på 
nettet viser, at der i høj grad optræder kilder 
fra det etablerede sundhedssystem.

”Jeg taler gerne med diætister – til citat og 
research. En faglig baggrund gør  kilderne 
troværdige. Men de bliver først relevante, 
hvis de også har specialiseret sig indenfor det 
aktuelle område”, forklarer hun.

Det er umuligt at slå alle medier og 
journalisters metoder over én kam, og på 
andre redaktioner foregår det måske mere i 
retning af den beskrivelse, man kan læse på 
videnskabsjournalist Gitte Willumsens blog – 
frkwillumsen.dk:

”Når en historie ender på journalistens 
skrivebord, er noget af det første, han/hun 
gør at forsøge at finde kilder til historien. 
Hvis man ikke lige ved noget om sundhed, 
er Google et godt sted at starte. Eller 
mediearkivet Infomedia. Ved at lave en 
søgning på det aktuelle emne, dukker der 
citater op fra eksperter, der tidligere er blevet 
brugt. 

Og ud fra ræsonnementet ”De er brugt før, 
så ved de sikkert, hvad de taler om”, ringer 
journalisten til dem. Deraf opstår begrebet 
’Tordenskjolds soldater’.
Og på de sociale medier kan alle med gode 
sundhedstips frit boltre sig, for som FaKD-
formand Sofie Wendelboe siger, så reagerer 
folk jo forskelligt på fødevarer, ”så når nogen 
med god markedsføring i ryggen går ud med 
en historie om, at noget virkede personligt 
på dem, så giver det jo opmærksomhed.”

Medierne påvirker os
Og det giver ikke kun en plads i journalister-
nes søgeresultat, men også i forbrugernes, 
for medierne har indflydelse på, hvordan 
vi vælger at leve sundt. Det viste en 
undersøgelse sidste år foretaget af Userneeds 
for Landbrug & Fødevarer. Her svarede 1005 
repræsentativt udvalgte danskere i alderen 
18-70 år på spørgsmål om, hvad der påvirker 
deres sundhedsvalg.

FOKUS PÅ ERNÆRINGSEKSPERTERS TROVÆRDIGHED

Vidste du at …

20.285
Så mange fans havde Bitz & Frisk  
– Madmagasinet på Facebook den  
27. juni, og tallet er sikkert steget, 
mens dette blad har været undervejs  
til din postkasse. 
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Over 80 pct. svarer, at ansvaret for deres 
sundhed hviler på dem selv, men samtidig 
svarer 57 pct. af de adspurgte, at familie og 
venner har mulighed for at påvirke dem i en 
sundere retning. Og for yngre kvinder under 
35 år er det hele 72 pct., der lader sig påvirke.

Efter venner og familie er det medierne, 
der scorer højest som påvirkende faktor. 
Det gælder 37 pct. af de adspurgte kvinder, 
mens 30 pct. af mændene lader sig påvirke 
af medierne. De ældste kvinder i 50-70-års 
alderen er mest påvirkelige med 41 pct.

Sundhedsstoffet er kommet for at blive
Mediernes påvirkning af forbrugerne undrer 
ikke medieforsker Stig Hjarvard fra på 
Københavns Universitet, fordi sundhed både 
folkeligt og politisk de seneste år har fået 
større fokus.
”Det smitter selvfølgelig af på medierne. 
Samtidig er sundhed et godt stofområde, 
fordi det er nemt for mediernes brugere 
at relatere sig til. Stofområdets høje 
identifikationsfaktor gør også, at det ikke 
længere kun er tabloidmedierne, der bruger 
meget plads på sundhed. Det gør langt de 
fleste medier i dag”, sagde han i forbindelse 
med undersøgelsen til Foodculture.dk.

Og der er næppe udsigt til, at det billede 
ændrer sig, vurderede sundhedspsykolog 
på Aarhus Universitet, Anette Schreiber, 
overfor Foodculture.dk, for i flere forskellige 
samfundslag bliver der nu set ned på dem, 
der ikke vælger at leve sundt. 

Desuden er der ifølge Stig Hjarvard også 
nogle rent kommercielle årsager til, at 
sundhedsstoffet er kommet for at blive. 
Til Foodculture.dk sagde han:

”I den medievirkelighed, vi befinder os i 
dag, hvor medierne i høj grad ligger i en 
hård kamp om brugerne, handler det om at 
have noget, der er attraktivt. Det gør man 
blandt andet ved at give dem noget stof, 
de nemt kan relatere sig til. Og her fungerer 
stofområdet sundhed ret godt.”   

Fjernsyn vs. faglighed
Ja, faktisk gør nogle medier set med 
kliniske diætist-øjne det også lidt for nemt 
for forbrugerne at relatere sig til. Det 
gjaldt fx DR1-programmerne Bitz & Frisk 
– Madmagasinet, der sidste efterår trak 
store overskrifter, efter at 8 anerkendte 
ernæringsspecialister klagede til DR. Blandt 
dem var FaKD’s daværende formand, Ginny 
Rhodes.

”Efter de sidste mange år med selverklærede 
eksperters private råd om sundhed, var 
vi nok nogle, der havde forventet, at 
Christian Bitz som cand.scient. i human 
ernæring kunne sætte lidt perspektiv på 
tingene. Derfor var det ærgerligt, at DR 
ikke skruede programmerne mere seriøst 
sammen”, siger hun og nævner bl.a. 
programmets anbefalinger af smør fremfor 
plantemargarine og konklusioner om, at 
dåsefisk er lige så sundt som frisk fisk.

Frustrerede medlemmer af FaKD 
kontaktede formanden, der bl.a. derfor var 
medunderskriver på klagen til DR. Her stod 
blandt andet:

”Som ernæringsprofessionelle mener vi, at 
det er meget problematisk, at DR som Public 
Service medie sender indslag, som både 
forvirrer og vildleder jeres seere – ikke mindst 
set i lyset af, at der er en ernæringsfaglig 
ekspertise i programmet, der burde kunne 
forhindre disse situationer, hvis han havde 
brugt sin faglige baggrund.”

Nomineret til priser
En jury bestående af 65 formidlings-
faglige har udvalgt, hvem der skulle 
nomineres til mad+medier-prisen 
2014. Chri stian Bitz og Mette Frisk var 
nomineret i tre forskellige kategorier.

Kategorien Akademisk  
madformidling:
”For med fin sans for TV-mediets 
muligheder at skabe nysgerrighed om 
mad og madproduktion og hjælpe 
danskerne til at blive lidt klogere på 
mad og madvalg.”

Kategorien Kritisk madjournalistik:
”Bitz & Frisks kritiske formidling er skå-
ret til familien Danmark, hvorfor deres 
gennemslagskraft er stor. De forholder 
sig undersøgende og kritisk til vigtige 
emner.”

Kategorien Mad på tv og film:
”Seeren tages alvorligt som fødeva-
reforbruger, når værtsparret sætter 
dagsordenen og stiller de spørgsmål, 
som vi ikke selv stiller, såsom “Kan 
man spise hest?”.”

Se alle de nominerede her:
HYPERLINK ”http://www.foodculture.
dk/Samfund_og_forbrug/Medier/2014/
Mad_medier_prisen_2014.aspx#.
U12J5a1_t2A” www.foodculture.dk/
Samfund_og_forbrug/Medier/2014/
Mad_medi er_prisen_2014.aspx#.
U12J5a1_t2A

Mad+Medier prisen blev uddelt den 
27. juni, og Christian Bitz og Mette 
Frisk vandt prisen i katagorien Kritisk 
madjournalistik.

Se undersøgelsen fra  
Landbrug & Fødevarer

På www.foodculture.dk finder du hele 
undersøgelsen samt den medfølgende 
pressetekst. 

www.foodculture.dk/Samfund_og_
forbrug/Medier/2013/Medier_har_
stor_indflydelse_paa_danskernes_
sundhed.aspx#.U11xEa1_t2B
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Ginny Rhodes og de øvrige klagere havde 
efterfølgende en korrespondance med både 
Christian Bitz og DR’s ledelse, der hver især 
fastholdt, at seerne selv har ansvaret for at 
sortere i informationerne.

”Det er en ærgerlig holdning at have, når 
vi nu ved, at mange danskere følger dagens 
halvforkølede sundhedsråd i avisen, og at 
mange vælger at hoppe over, så snart de ser 
et lavt gærde”, siger hun og tilføjer:

”Men måske var humlen også, at vi 
forventede, at en ernæringsfagligt uddannet 
ville agere fagligt korrekt, når der nu for 
en gangs skyld var en på banen. Så havde 
vi lige misset, at DR kun tænkte det som 
underholdningsprogram og ikke ville 
vedkende sig et ansvar som public service 
station for at formidle korrekte budskaber.”

Også redaktør Vibeke Hjortlund fra 
videnskab.dk var ærgerlig over programmets 
manglende lødighed:

”Ligesom man kan få politikerlede, kan 
man få forskerlede. Ekspertkvababbelse. Det 
første risikerer at svække demokratiet, fordi 
vi ikke længere gider gå hen og stemme. 
Det andet risikerer at gøre os alle sammen 
dummere, fordi vi ikke længere gider lytte til 
folk med dyb viden om givne emner. 

DR svækker med sit underholdningsprogram 
vores alle sammens tillid til, at vi kan få 
noget troværdigt, fornuftigt og brugbart at 
vide af de folk – forskerne – der rent faktisk 
har brugt kræfter på at skabe dyb viden om 
ernæring og sundhed. Det er ærgerligt.”

Vi skal gendrive postulaterne
Som klinisk diætist behøver man ikke selv at 
bide mærke i de mange råd i medierne, men 
det store fokus i medierne stiller diætisterne 
overfor en stor udfordring, konstaterer 
FaKD’s nye formand, Sofie Wendelboe:

”Når patienterne kommer til diætisten, har 
de jo Googlet sig til en masse mere eller 
mindre fornuftig viden. De er forberedt, 
allerede inden de kommer til den første 
vejledning, og mange er måske i forvejen 
nået til et punkt, hvor de er villige til at prøve 
hvad som helst for at få det bedre.”

Sofie Wendelboe understreger, at diætisterne 
naturligvis ikke kan forholde sig til hver 
enkelt alternativ behandlingsform eller koble 
alternative elementer ind sammen med den 
normale behandling.

”Men vi kan lytte til patienternes 
ønsker og tilbyde  dem at planlægge 
diætbehandlingen lidt anderledes og 
imødegå deres overbevisninger, så længe det 
kan kombineres med anbefalingerne”, lyder 
opfordringen.

Og så ser Sofie Wendelboe gerne foreningen 
endnu mere tydelig i medierne:

”Når alle de ikke-evidensbaserede såkaldte 
eksperter kommer med deres postulater, skal 
vi på banen med vores videnskabelige viden. 
Men ja, det er svært at trække overskrifter, 
når man kommer med 100 år gamle kostråd, 
og det er lidt kedeligt at være klassens duks, 
der bliver ved med at sige ’groft, grønt og 
varieret’. Men vi bliver nødt til at råbe vagt i 
gevær, når noget virkelig er usundt for visse 
patientgrupper.”

Klagen til DR1 var underskrevet af:

•  Daværende FaKD-formand  
Ginny Rhodes

•  Fysiolog og ph.d.  
Christoffer Andersen

• Ernæringskonsulent Sara Louise Drud
• Ernæringskonsulent Bettina Ewers
•  Forfatter og klinisk diætist  

Berit Elkjær
• Klinisk diætist Anne Louise Knudsen
•  Afdelingschef og cand.brom. på DTU 

Fødevareinstituttet Gitte Gross 
• Ernæringskonsulent Per Brændgaard

Vidste du, at
FaKD er med i
Fuldkornspartnerskaber
Saltpartnerskabet
Måltidspartnerskabet
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Når eksperter er købt og betalt      

Vis mig din samarbejdspartner 
og jeg skal sige dig, om du er troværdig …

Af Julie Mathiesen, freelancejournalist, julie@konteksten.com

Så er den gal igen, erklærede Politiken sidste efterår, da flere  
ernæringsprofessionelle fyldte overskrifterne i de landsdækkende 
dagblade. 

Det var Morgenavisen Jyllands-Posten, der startede debatten med en 
artikel om, at ”Ernæringseksperters troværdighed er på spil”. De næ-
ste dage fulgte en række medier trop herunder Politiken under den 
skarptskårne overskrift ”Er ernæringsforskerne alle sammen rådne?”

Årsagen var, at professor Arne Astrup i DR1-programmet Bitz & 
Frisk – Madmagasinet – i øvrigt stik imod de officielle kostråd - havde 
fremhævet smør uden at fortælle, at han rådgiver mejeriindustrien. 
Det kritiserede cand.scient. i human ernæring Per Brændgaard på tv, 
hvor han selv fremhævede Becel – for så kort efter at måtte erkende, 
at han har været lønnet som rådgiver af Becel-producenten Unilever.

Nødvendigt samarbejde som forsker
På sin Facebook-profil linker Arne Astrup under overskriften ”Per 
Brændgaard vil jo også gerne ’have smør på brødet’” til Metroxpress’ 
afslørende artikel om sidstnævnte, og i den efterfølgende ret lange 
tråd debatterer han med sine Facebook-venner om både sit eget og 
Per Brændgaards samarbejde med erhvervslivet.

Her skriver han bl.a.: ”Jeg mener ikke, at der er noget galt i, at man 
optræder som ekspert samtidig med, at man samarbejder med virk-
somheder. Men det er vigtigt at gøre det meget klart overfor medier-
ne, når man udtaler sig, at man har interessekonflikter.”

Arne Astrup forklarer også, hvorfor han samarbejder med erhvervslivet:
”Jeg er i store træk holdt op med at udtale mig til medier, idet jeg 
rådgiver en stribe internationale virksomheder, hvilket er med til at 
styrke samarbejdet mellem universitet og samfundet. Som institut- 
le der på KU er det en del af mit job - så jeg holder mig i store træk til 
Facebook. I øvrigt står alle mine interessekonflikter på min hjemme- 
side på KU.”

Anledning til intern debat
Det har flere konsekvenser, når de ernæringsprofessionelles trovær-
dighed bliver alvorligt beklikket i de store medier – især når de oven i 
købet kaster mudder mod hinanden på de sociale medier. 

For det første giver det endnu bedre plads til de mere selvbestaltede 
kosteksperter, fordi befolkningen sidder tilbage med en fornemmelse 
af, at de alligevel ikke kan stole på de evidensbaserede kilder, og at de 
i øvrigt er mere optagede af at gå efter manden end bolden.

Og for det andet kan det ramme de kliniske diætister, der bliver mødt 
af skeptiske patienter, for er diætisterne nu også i lommen på nogen? 
Det giver så til gengæld anledning til debat internt i ledelsen af FaKD, 
og det er måske meget godt, siger formand Sofie Wendelboe:

”Vi har ingen formel politik om, hvem vi som forening samarbejder 
med, eller hvem vi anbefaler de enkelte medlemmer at samarbejde 
med. Vores udgangspunkt er, at man skal være tydelig og åben om-
kring det, men måske kunne det være godt med en egentlig politik”, 
funderer hun.

Hårfin balance
Sofie Wendelboe er selv blevet kontaktet af forskellige firmaer, der 
ville have hende til at udtale sig om deres produkter, men ”man skal 
passe på med om ens troværdighed kan anfægtes, når man samarbej-
der med industrien.”

Og det er en hårfin balance, siger hun og giver et par eksempler:

”Vi kan godt udtale os positivt om Nøglehulsmærket og Fuldkorns-
mærket, fordi FaKD er med i det, men vi kan ikke sige noget om  
Kohberg, bare fordi de producerer fuldkornsrugbrød. Og fordi vi ar-
bejder evidensbaseret, kan vi fx ikke agitere for økologi, fordi det ikke 
har betydning for kolesteroltal eller blodsukker. På den anden side kan 
vores medlemmer godt anbefale økologiske produkter til dialyse- 
pa tienter, fordi de har gavn af, at der ikke er tilsat ekstra fosfat.”

FOKUS PÅ ERNÆRINGSEKSPERTERS TROVÆRDIGHED
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Debatten i bestyrelsen handler også om, hvilke medlemsfordele man 
kan tilbyde internt i foreningen. Det kunne fx være rabat på kasser fra 
Aarstiderne, men det betyder ikke, at medlemmerne selv kan anbefa-
le netop de kasser til deres patienter.

Åbenhed er vigtigere end penge
Ude på redaktionerne sidder journalisterne og forsøger at finde så 
troværdige kilder som muligt. Det gælder fx freelancejournalist Karin 
Svennevig Hyldig, der skriver for Magasinet Sundhed:

”Det er mig, der kontakter kilderne og spørger kritisk. Også til deres 
særinteresser. Vel kan de snyde mig og lade være med at fortælle, 
hvem de drikker rødvin med om fredagen eller er i familie med langt 

ude. Men det rammer i endnu højere grad dem selv, hvis de holder 
noget skjult, og det kommer frem. Se bare på efterårets skriverier,” 
siger hun.

Har en kilde fx skrevet en bog om det aktuelle emne, eller er kilden 
en klinisk diætist med egen privatklinik, kan det ret beset tolkes som 
kommercielle interesser, medgiver Karin Svennevig Hyldig.

”Jeg fremlægger det for læseren, og i mange tilfælde giver det i mine 
øjne kilden en større troværdighed, fordi vedkommende derved do-
kumenterer at have erfaring med det, han eller hun udtaler sig om”, 
uddyber hun.

Af Julie Mathiesen, freelancejournalist, julie@konteksten.com

Karin Svennevig Hyldig er freelancejournalist og bl.a. fast leve-
randør af sundhedsstof til Magasinet Sundhed. 

I hendes kildenetværk er mange fra det etablerede sundhedssy-
stem, herunder kliniske diætister, som hun både citerer i artikler-
ne og kontakter for at få baggrundsviden.

”Det er vigtigt at forstå, at medierne serverer små skarpvinklede 
bidder af virkeligheden. Det skal selvfølgelig være rigtigt, hvad vi 
skriver, og vi skal kaste lys over kildernes troværdighed, men vi 
kan ikke love vores læsere hele sandheden i hver artikel. Der kan 
også være undtagelser fra det generelle, som vi ikke får med”, 
forklarer hun.

Derfor kan der godt være umiddelbart modsatrettede historier i 
forskellige medier, for der er forskning, der viser både det ene og 
det andet, og den enkelte artikel er netop kun et uddrag af det 
samlede billede.

”Jeg arbejder så redeligt og grundigt, jeg overhovedet kan, men 
den menneskelige organisme er jo kompleks, så for journalisten 
handler det i høj grad om at gøre konteksten tydelig. Hvem siger 
hvad om lige præcis hvem og hvad”, tilføjer hun.

Vi elsker tal og statistik
Uanset medie tager journalisten altid udgangspunkt i læserne, 
understreger Karin Svennevig Hyldig:

”For mig er det også vigtigt, at læserne kan relatere til kilderne. 
Det kan de til mange af de ”selvbestaltede eksperter”, som du 
kalder dem. Genkendelse kan være med til at hjælpe budskabet 
på vej og styrke troværdigheden.” 

Set med hendes øjne er der ikke noget i vejen med at skrive, 
at man skal spise groft, grønt og varieret – men det er ikke en 
historie i sig selv. Medierne fokuserer på mindre enheder, siger 
hun og kommer med en opfordring:

”Har du i forvejen kontakt til en journalist, så henvend dig, når 
du har en god historie, en nyhed eller en vinkel. 
Og husk, at vi er vilde med tal, forskning og 
statistik, så kom endelig 
med det.”

Groft, grønt og varieret  
er ikke en nyhed
Kom med din gode historie, opfordrer en sundhedsjournalist, men vær forberedt på, at historien bliver vinklet.
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Af Sofie Wendelboe, Formand for FaKD, 
klinisk diætist og NCP-nørd. sw@diaetist.dk

De gange, jeg har undervist i NCP, har jeg 
flere gange fået spørgsmålet, om modellen 
kan bruges ved kulhydrattælling når patien-
ten/borgeren egentlig spiser som anbefalet.  
Og som I nok kan regne ud, så er svaret, at 
selvfølgelig kan NCP det. 

BEHOV FOR VIDEN
Ved diabetespatienter er årsagen til den første 
henvisning ofte noget med behov for viden. 
Enten en nydiagnosticeret patient, som aldrig 
tidligere har hørt noget om diætprincipperne 
ved diabetes, eller en patient, som ikke tidli-
gere er undervist i kulhydrattælling. I begge 
tilfælde vil ernæringsdiagnosen ”Behov for 
viden om mad og ernæring” kunne bruges, 
men det kan også være ”Ændrede ernæ-
ringsrelaterede blodprøver (HbA1c)”.  
Eksempel: Behov for viden om mad og ernæ-
ring, relateret til nydiagnosticeret med type 1 
diabetes, der derfor ikke tidligere haft behov 
for vejledning omkring dette, dokumenteret 
ved pt.s egne oplysninger om ikke at kende til 
diætprincipperne og ønske om at vide mere.
Eksempel: Ændrede ernæringsrelaterede 
blodprøver (svingende BS-værdier), relate-
ret til at pt. ikke ved, hvilke fødevarer der 
påvirker blodsukkeret, dokumenteret ved ofte 
hypo- og hyperglykæmi, og at pt. fortæller,  
at det er svært vurdere, hvor meget insulin, 
der skal tages til det enkelte måltid, samt 
ønske om at lære kulhydrattælling for bedre 
at kunne styre BS.

VED ALT, MEN FØLGER IKKE  
ANBEFALINGERNE
For diabetespatienter, som ved alt om, hvad 
der er det rigtige at spise, men som ikke gør 
det af den ene eller anden årsag, er der flere 
måder, det kan gribes an på.  Enten ved at 
se på den indtagelse, der er af forskellige 
fødevarer (fx mængde, type eller fordeling af 

kulhydrat), ved at se på det kliniske (ændrede 
ernæringsrelaterede blodprøver) eller ved at 
se på adfærd (manglende selvmonitorering, 
begrænset adhærence). 

VÆLG DEN VIGTIGSTE  
ERNÆRINGSDIAGNOSE
Hvis flere problemstillinger er lige vigtige, 
vælges fra kategorien ”Indtagelse”, MEN 
hvis det største problem er, at patienten ikke 
måler blodsukker og ernæringsdiagnosen er 
manglende selvmonitorering, vil det ikke give 
mening at vælge noget, som har med det, 
patienten spiser, at gøre. I bund og grund kan 
det være, at denne patient egentlig spiser 
fornuftigt, men at der ikke tages insulin i rette 
mængder, fordi der ikke måles blodsukker.
Eksempel: Manglende selvmonitorering (blod-
sukkermåling), relateret til at pt. glemmer 
det sammen med veninder, fordi hun bare 
vil være som andre teenagere, dokumente-
ret ved at pt. kun måler BS ved symptomer 
på hypo- og hyperglykæmi og derfor ikke 
tilpasser mængde af insulin til BS, men kun til 
mængde af kulhydrat i måltidet. 
Det kan så diskuteres, om dette er et pro-
blem, som den kliniske diætist skal behandle, 
eller om det er en sygeplejeopgave, men som 
med så meget andet vil det ofte være en 
tværfaglig opgave.

HVORFOR X 5
Den stærkeste ernæringsdiagnose fås kun 
ved at få mere at vide om den patient, vi 
sidder overfor. Det er svært ud fra oplysninger 
eller en case at vide præcis, hvad det er, der  
betyder noget. Vi skal hele tiden spørge ind til 
den primære årsag, vi skal spørge ”hvorfor”, 
indtil vi finder den mest grundlæggende 
årsag til, at ernæringsdiagnosen eksisterer. 
Husk, at du kan bruge netværksforummet 
om NCP på fakd.dk, hvis du har spørgsmål til 
NCP og ernæringsdiagnosen. Del gerne dine 
erfaringer om brug af NCP ved diabetespa-
tienter og alle andre.

NCPTYPE 1 DIABETES OG KULHYDRATTÆLLING

NCP KLUMMEN
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Tænk på, at NCP ikke kun er en måde 
at dokumentere på, men en metode 
som tvinger dine tanker og spørgsmål 
til at få den mest grundlæggende 
årsag til problemet frem. 
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Overvej at give ernæringsterapi til 
underernærede patienter med KOL 
i forbindelse med et rehabiliteringsprogram

Af Randi Tobberup cand. scient. klin. ernæring, 
Diætisthuset Aalborg, Fitness Institute,  
randisvarstad@gmail.com og Anne Marie Beck, 
seniorforsker, EFFECT; Herlev Hospital, anne.
marie.beck@regionh.dk

I sommer udkom Sundhedsstyrelsens (SST) 
nye nationale kliniske retningslinjer for reha-
bilitering af patienter med KOL (NKRKOL). 
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) 
og FaKD har begge haft ernæringsfaglige re-
præsentanter med i arbejdsgruppen (artiklens 
forfattere) for at rette fokus på ernæring hos 
patienten med KOL i et rehabiliteringsforløb, 
dvs. efter overstået akut sygdom. Udover 
ernæring har NKRKOL fokus på bl.a. træning, 
varighed af rehabilitering, patientuddannelse 
og inddragelse af pårørende. 

Arbejdsgruppen var sammensat af en bred 
gruppe sundhedsfaglige personer, herun-
der sygeplejersker, læger, fysioterapeuter 
og ergoterapeut, udpeget fra forskellige 
foreninger og selskaber.  Gruppen havde et 
tæt samarbejde med to forskningsbiblioteka-
rer og en metodekonsulent fra Det Nordiske 
Cochrane Center. Desuden var der nedsat 
en referencegruppe med repræsentanter fra 
bl.a. Kommunernes Landsforening og de fem 
regioner. Sundhedsstyrelsen varetog ledelsen 
af det hele.  

Den samlede NKRKOL kan læses på
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kva-
litet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-ret-
ningslinjer/udgivelser/rehabilitering-af-kol 

Nedenstående tabel viser resultater og evi-
densvurderingen for de enkelte udfaldsmål, 
som danner baggrund for den endelige 
konklusion.

En stærk anbefaling kræver hårde 
udfaldsmål, som sjældent anvendes i 
ernæringsstudier 
De nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) 
fra SST udarbejdes efter meget eksplicitte 
rammer, herunder opbygningen af ret-
ningslinjen, indholdet i de forskellige afsnit, 
taksonomien, samt metode til gennemgang 
af evidens og formulering af  anbefaling. SST 
har valgt at arbejde ud fra GRADE (Grading 
Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) som metode til gennemgang 
af evidensen og formulering af anbefalinger 
for at sikre gennemsigtighed og kvalitet af 
anbefalingerne.

Ønsker du læse mere om GRADE.  
Se www.gradeworkinggroup.org  

Uden forståelse af GRADE som metode kan 
tolkningen af anbefalingerne være vanskeli-
ge. Derfor er det afgørende, at arbejdsgrup-
pen og efterfølgende læsere af NKRKOL 
sætter sig ind i metoden for at vide, hvilke 
“spilleregler“ man er underlagt, og hvilke 
begrænsninger der kan opstå som følge 
heraf. Nedenfor har vi prøvet at beskrive 
de områder vedr. fokuserede spørgsmål om 
ernæring, hvor GRADE metoden har haft en 
direkte påvirkning:   

•  I valg af udfaldsmål skal kritiske udfaldsmål 
som udgangspunkt være hårde udfaldsmål, 
dvs. mortalitet og morbiditet (genindlæg-
gelser, infektion, dårligere sygdomsstatus 
etc.), samt livskvalitet. Generelt i ernærings-
studier mangler hårde udfaldsmål, ofte pga. 
kort interventionstid og lavt antal deltagere. 
For statistisk at kunne måle på mortalitet 
skal interventionstiden være tilstrækkelig 
lang, således at flere af patienterne kan nå 
at dø. Surrogatmål, som hyppigt anvendes 
som udfaldsmål i ernæringsstudier, kan 
som udgangspunkt ikke bruges som kritiske 
udfaldsmål ifølge GRADE, men kan til nød 
anvendes som vigtige udfaldsmål. Som 
følge af brugen af GRADE var livskvalitet, 
activities of daily living (ADL) og skade-
virkninger valgt som kritiske udfaldsmål, 
mens surrogatmål som vægt, fedtfri masse 
(FFM) og funktionsevne (gangdistance) blev 
brugt som vigtige udfaldsmål. I studier, hvor  
blinding er problematisk, som ved diætistin-
tervention i ernæringsstudier, er de hårde 
udfaldsmål især vigtige.

KLINISK RETNINGSLINJE OM KOL - EFTERTANKER

Sådan lyder konklusionen vedrørende ernæring i den nye nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med 
KOL. Både artiklens forfattere, FaKD og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring ville gerne have haft en stærkere anbefaling.  
Det har vi desværre ikke formået, hvilket vi vil forsøge at forklare i denne artikel.

National klinisk retningslinje for
rehabiliteriNg af  
patieNter med KOl 20

14
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Tabel 1
Ernæringsterapi til undervægtige patienter med KOL, der deltager i et rehabiliteringsprogram, versus ingen ernæringsterapi

Population:   Undervægtige patienter med KOL  

Intervention:  Ernæringsterapi

Sammenligning:  Ingen ernæringsterapi 

Final weight, mean  

change from baseline kilo

Follow-up: 2-24 weeks

Lean Body Mass, change  

in Fat Free Mass

Follow-up: 3-4 months

HRQoL

SGRQ and CRQ

6MWT final distance

Follow-up: 

9 - 16 weeks

ADL

Scale from: 9 to 19. Fol-

low-up: mean 12 months

Outcome Illustrative comparative 

risks* (95% CI)

Assumed risk

Usual diet

Relative effect

(95% CI)

Corresponding risk

Nutritional supplementation

Relative effect 

(95% CI)

No of 

Participants 

(studies)

Quality of 

the evidence 

(GRADE)

Comments

The mean final weight, 

mean change from base-

line in the control groups 

was 0.02 kg

See comments

The mean ADL in the 

control groups was 

13 Town- send score

The mean final weight, 

mean change from 

baseline in the intervention 

groups was 1.73 higher 

(1.29 to 2.17 higher)

The mean lean body 

mass, change in fat free 

mass in the intervention 

groups was 1.08 standard 

deviations higher (0.7 to 

1.47 higher)

See comments

The mean 6MWT final 

distance in the intervention 

groups was 13 higher

(27 lower to 54 higher)

The mean ADL in the inter-

vention groups was 

3 lower (0 to 0 higher)

Not estimable

325 (11 studies)

125 (3 studies)

99 (3 studies)

110 (4 studies)

37 (1 studies)

moderate1

low,3

Very low4,5,6

moderate7

low,8

Analysis 1.7. in Ferreria 

2012, unclear how the 

0.02 kg was derived. 

Taken from SoF table.

No difference between 

groups SMD -0,31  

(0,88 til 0,26)

Weekes 2009: shows a 

trend towards a better 

ADL score, but not  

significantly different  

between groups

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes.  
The corresponding risk (and its 95% confidence interval)  
is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval;

GRADE arbejdsgruppes gradering af evidensen
Høj kvalitet: Yderligere forskning ændrer meget troligt ikke vores tillid til estimatet af effekten.
Moderat kvalitet: Yderligere forskning har troligt en vigtig indvirkning på vores tillid til estimat af effekten og kan ændre estimatet.
Lav kvalitet: Yderligere forskning har meget troligt en indvirkning på vores tillid til estimat af effekten og kommer troligt til at ændre estimatet
Meget lav kvalitet: Vi er meget usikre på estimatet

1 mixed risk of bias within studies; randomisation and allocation concealment described in some, blinding of participants unlikely in most, data 
not clear in some.
2 not all RCTs provide details on allocation concealment, participant blinding.
3 sparse data
4 lack of blinding and attrition in one study 
5 I2: 51% 6 wide CI 7 no blinding
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•  Styrken af anbefaling laves på baggrund af 
1) resultatet (positivt vs. negativt udfald), 
2) størrelsen af udfaldet og 3) evidenskva-
liteten på det af de kritiske udfaldsmål, 
der har den laveste evidenskvalitet. Denne 
konservative tilgang vil betyde, at hvis 
der er 3 kritiske udfaldsmål, hvoraf det 
ene udfaldsmål har en evidenskvalitet på 
“meget lav”, vil den samlede anbefaling 
blive “meget lav” som følge heraf – uanset 
hhv. evidenskvalitet af de øvrige kritiske ud-
faldsmål, og evidenskvaliteten af de vigtige 
udfaldsmål. Ernæringsstudier, der omfatter 
intervention med klinisk diætist, er vanske-
lige at blinde, med reduktion af studiets 
kvalitet til følge. Både værdier og præferen-
cer hos patienterne, balance mellem effekt 
og skadevirkning, (og eventuelt økonomi) 
er alle faktorer, der kan påvirke styrken 
af anbefaling. På trods af positiv tyngde 
herfra (dvs. fx god compliance til ernæ-
ringsindsatsen og ingen bivirkninger), var 
det den samlede arbejdsgruppes vurdering 
(men ikke vores, FaKDs og DSKEs), at det 
ikke ville kunne styrke anbefalingen i dette 
tilfælde. Dette implicerer, at kvaliteten af 
evidensen på kritiske udfaldsmål, samt 
størrelsen af resultatet har været det helt 
afgørende for anbefalingen om ernæring i 
NKRKOL.  

•  Ved beregning på estimater af udfaldsmå-
lene er man ved brug af GRADE underlagt 
regler for, hvordan det skal foregå. Det 
forholder sig sådan, at hvis der er lavet 
relevante metaanalyser, vil deres resultater 
(estimater) blive anvendt, og ingen yderli-
gere beregning af størrelsen på udfaldet vil 
forekomme, med mindre der siden meta-
analysen er publiceret flere studier. I vores 
tilfælde var der lavet et Cochrane Review i 
2012 (1), der bl.a. indeholdt en række me-
taanalyser, og en systematisk søgning fandt 
ikke yderligere primærstudier herefter, 
hvorfor de ernæringsrelevante resultater, 
der anvendes i NKRKOL, er taget fra dette 

review. Dvs. at der ikke er foretaget nogen 
nye metaanalyser i forbindelse med det 
fokuserede spørgsmålet om ernæring. 

•  Ingen kvalitative studier inddrages, når 
GRADE anvendes. Den grundlæggende 
hen sigt med NKR er, at anbefalingerne for 
eller imod anvendelse af sundhedsinterven-
tioner skal hvile på den sikrest mulige kvan-
tificering af en interventions gavnlige og 
skadelige virkninger. Udgangspunktet for 
NKR er derfor kvantitative studier af højest 
mulig kvalitet, dvs. lodtrækningsforsøg eller 
systematiske gennemgange af sådanne 
studier, hvor resultaterne for de enkelte 
udfald er opsummeret i meta-analyser efter 
en standardiseret kvalitetsvurdering af de 
indgående studier. Det er en grundlæggen-
de forudsætning i denne fremgangsmåde, 
at man opstiller en hypotese, der testes, og 
som derefter enten accepteres eller forka-
stes. Kvalitative studier har også stor værdi, 
men er egnede til andre typer spørgsmål 
end kvantificering af gavnlige og skadeli-
ge virkninger af sundhedsinterventioner. 
Der er ofte ikke tale om egentlig hypote-
setestning, og studierne er i højere grad 
eksplorative. Kvalitative studier inddrages 
derfor som udgangspunkt generelt ikke i 
grundlaget for formulering af anbefalinger 
inden for rammerne af NKR.

•  Formuleringen af anbefalingen benytter 
sig af standardiserede formuleringer for at 
sikre konsistens retningslinjerne imellem. 
At finde én enkelt formulering, der passer i 
alle situationer, er derfor vanskeligt. Måske 
kan fremtiden byde på nye formuleringer 
herpå, men indtil videre er taksonomien for 
svage anbefalinger “overvej at…”, mens 
en stærk anbefaling lyder “Giv…”. Man 
skal derfor vide, at “Overvej at…” skal 
forstås som stærkere og langt mere overbe-
visende end den tredje formuleringsmu-
lighed, “arbejdsgruppen ser det som god 

klinisk praksis…”, idet der her overhovedet 
ingen evidens foreligger, og arbejdsgrup-
pen derfor må lave anbefalingen baseret 
på deres erfaringer. En stærk anbefaling 
skal forstås således, at man ikke længere 
blot skal overveje, men at man skal følge 
anbefalingen. En svag anbefaling er et 
udtryk for, at der er usikkerhed forbundet 
med estimatet af de kritiske udfald, som 
kan skyldes: 1) at der ingen reel effekt er 
af ernæringsbehandling hos denne gruppe 
patienter, eller: 2) at kvaliteten af evidensen 
er af en for lav kvalitet til at producere en 
tydelig effekt herpå. 

Kvaliteten af de hidtil gennemførte  
studier HAR desværre været lav
I gennemgang af den forskning, der er lavet 
på ernæring til KOL patienter, ses generelt, 
at kvaliteten herpå ikke er god nok, vurderet 
ved GRADE (se tabel 1). Ved gennemgangen 
af primær litteraturen så vi endvidere, at 1) 
flere af studierne har et lavt antal patien-
ter, hvilket påvirker power af studiet, dvs. 
sandsynligheden for at kunne påvise en 
effekt er lille (type 2 fejl), 2) Nogle studier 
har kort varighed, mens andre ikke har nået 
det planlagte mål for indtag af energi og 
protein, hvilket kan svække den forventede 
effekt af ernæring, og 3) de fleste studier 
mangler samtidig fokus på fysisk træning. 
Ved samtidig træning ses øget muskelprote-
in-stimuli, hvorpå ernæringsbehandling kan 
udfolde sig under optimale forhold. Man kan 
næppe forvente, at patienterne får en større 
muskelmasse eller forlænger deres gangdi-
stance, der er af klinisk betydning, hvis de 
ikke samtidig modtager træning. Dertil skal 
bemærkes, at patienter, der deltog i rehabi-
litering uden at modtage ernæringsterapi, 
tabte i vægt, hvorfor vi har fået en kommen-
tar vedrørende ernæring i de anbefalinger, 
der vedrører fysisk træning. 

Ved nærmere kig på metaanalysen af Ferreira 

OM NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER
•  Med Finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat 20 mio.kr. årligt i perioden 2012 til 2015 til at udarbejde 50 nationale  

kliniske retningslinjer. Projektperioden er foreløbigt forlænget til medio 2016.
•  De nationale kliniske retningslinjer understøtter en evidensbaseret indsats og ensartet høj kvalitet på tværs af landet  

og bidrager til sundhedspolitiske prioriteringer.
•  Det er Sundhedsstyrelsen, som står for at udarbejde de nationale kliniske retningslinjer. Alle retningslinjer er udviklet  

på baggrund af indstillinger fra en faglig arbejdsgruppe bestående af nogle af landets fremmeste klinikere på området. 
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og medarbejdere (1), hvorfra estimaterne 
i NKRKOL er beregnet, ses, at der både er 
analyseret på final outcome samt på opnået 
difference på bl.a. gangdistance. Studier, der 
har undersøgt hhv. livskvalitet og gang-
distance, opnår en signifikant forbedring 
ved ernæringsbehandling i difference fra 
baseline, men ikke ved final outcome. Når 
der ses en positiv effekt på opnået difference 
og ikke på final outcome, er dette et udtryk 
for, at baseline data er problematiske, dvs. 
at randomiseringen enten har slået fejl, og 
deltagerne derfor ikke er ens ved baseline. 
Når der er baseline forskelle, vil det altid 
være problemer ved tolkningen af udfaldet. 
Dvs. kan man egentlig udtale sig om, hvor-
vidt en forskel i opnået difference sker som 
følge af interventionen eller som følge af, 
at de to grupper ikke var ens ved baseline? 
Denne usikkerhed er grunden til, at opnået 
difference ikke benyttes, når NKRKOL skal 
udtale sig om, hvorvidt man kan have tillid til 
estimatet af udfaldet eller ej. Det skal forstås 
som, at yderligere forskning forventes at æn-
dre estimatet. Derudover viste den opnåede 
difference på gangdistance at være på 35 
meter, hvilket er en difference, som måske 
ikke er af klinisk betydning, da den mindste 
klinisk relevante difference menes at være 
mellem 35 til 49 meter (2,3). 

Hvad ville vi gerne have haft med?
Følgende er desværre ikke kommet med i 
retningslinjen:

•  Der ses concordance mellem alle ud-
faldsmål i studierne, dvs. at hvis vægten 
øges, så øges også gangdistance, muskel-
masse osv., dvs. alle udfaldsmål peger 
samme vej, dvs. mod en positiv effekt. 

•  Der er studier, der viser, at der er økonomisk 
gevinst ved brug af ernæringsbehandling. 

•  Det tværfaglige og tværsektorielle samar-
bejde, som der var lagt op til i kommissori-
et for arbejdsgruppen og som jo er særlig 

relevant for denne patientgruppe.
•  Omtale af muligheden for ’’grøn ernæ-

ringsrecept’’, som også er særlig relevant 
for denne målgruppe med langvarig kro-
nisk svækkelse.

I NKRKOL kan vi ikke forvente, at ernærings-
behandling opfordres til at forekomme under 
opsyn af en klinisk diætist, selvom vi jo gerne 
ville have den faggruppe nævnt. Men det 
skyldes, at ingen studier har sammenlignet 
effekten af individuel diætistintervention 
kontra anden ernæringsbehandling hos den-
ne gruppe borgere. I den samme situation 
står fysioterapeuterne, da det heller ikke ved 
træningsspørgsmålene fremgår, at fysisk træ-
ning skal foregå under supervision af fysiote-
rapeuter. Når der i retningslinjen står skrevet 
“Der er ikke rapporteret skadevirkninger af 
ernæringsinterventionen, men hvis indtaget 
af proteindrikke nedsætter indtaget af anden 
føde, kan dette potentielt føre til en ensidig 
kost og reducere den samlede kvalitet af 
ernæringen” er det her, vi efterfølgende skal 
argumentere for, at ernæringsbehandling 
skal ske under tilsyn af en klinisk diætist, og 
at det ikke er nok blot at give en proteindrik 
til patienten med KOL. 

Sidstnævnte synes ikke mindst tydeligt efter 
at have læst de indkomne høringssvar, hvor 
eksempelvis KL nævner, at der i dag flere 
steder praktiseres kostvejledning i grup-
per – og det er der jo i hvert fald slet ikke 
evidens for. Derfor er vi også glade for at 
SST´s udgivelse fra 2007: “KOL – Kronisk 
Obstruktiv Lungesygdom. Anbefalinger for 
tidlig opsporing, opfølgning, behandling og 
rehabilitering”, stadig er gældende, på trods 
af udgivelsen af NKRKOL. Det er ikke mindst 
vigtigt i forhold til ernæring, idet der her 
faktisk nævnes klinisk diætist og individuel 
vejledning. Desuden er der ikke alene fokus 
på underernærede patienter, men også på  
forebyggelse af vægttab. 

Kvaliteten af de relevante studier var af lav 
kvalitet, hvorfor NKRKOL har givet os en 
mulighed for at pege på, at der mangler 
forskning med ernæringsstudier, der er af 
bedre kvalitet. Så tag opfordringen op og 
producer studier af bedre kvalitet med fokus 
på de kritiske udfaldsmål!  

Hvis man ønsker at læse mere om SST`s   
me toder til udarbejdelse af de nationale 
kliniske retningslinjer, kan de læses på  
http://www.sundhedsstyrelsen.dk/da/
sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationa-
le-kliniske-retningslinjer/metode/~/media/
B57174DDF809475799DF899BBB1EEA11.
ashx?m=.pdf
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Min diætistdag
Af Lotte Nygaard, aut. klinisk diætist og fysi-
oterapeut. Ansat på Køge Sygehus – Borup. 
Klinisk diætist for Køge Kommune.  
Privat diætvejledning Fysioterapi og Fitness i 
Holbæk og ved hjemmebesøg.

Det dufter lysegrønt af græs 
Min arbejdsdag denne mandag i juni måned 
2014 starter med en cykeltur - 12½ km gen-
nem det smukkeste, kuperede, midtsjælland-
ske sommerlandskab med grønne marker, 
duft af syren, jasmin og hybenroser. Svag 
vind fra SV og 15 grader. Tiden er rigtig god 
i dag med en gennemsnitshastighed på 21,4 
km/t (1100 kJ, 260 kcal på 35 min). 

Den sidste praksisdiætist i regionen 
I dag skal jeg på arbejde i Borup. Jeg er ansat 
21½ time på Køge Sygehus under Medicinsk 
Afdeling. Det er det sidste, der er tilbage, 
af det, der engang hed Praksisdiætisterne i 
daværende Roskilde Amt. Mandag og tirsdag 
vejleder jeg i lægehuset i Borup. Praktise-
rende læger kan henvise direkte til mig. 
Henvisningskriterierne er type 2 diabetes, 
risiko for hjertekarsygdom og børn med over-
vægt. Onsdag er jeg på Køge Sygehus, hvor 
jeg underviser i hjerterehabiliteringsforløbet i 
grupper og har individuel diætvejledning. 
Fra 1. februar i år har jeg arbejdet som diæ-
tist i Køge Kommunes rehabiliteringsforløb. 
Her har jeg individuelle vejledninger, under-
visning af grupper og praktisk madlavning i 
et skolekøkken. Så nu er jeg efter mange år 
endelig ved at være oppe på fuld tid – og det 
er rigtig godt.

8.15 Min første patient i Borup er en kvinde 
først i 40’erne. Hun har haft gestationel 
diabetes, har lavt stofskifte og er i Eltroxin-
behandling. Hendes mål er vægttab og at 
nedsætte risikoen for manifest diabetes. 
Patienten fortæller, at familien er blevet 
meget bedre til at spise flere grøntsager. Det 
har hjulpet meget, at ægtefællen, som står 
for aftensmaden, er blevet motiveret og nu 
derfor sørger for, at der er grøntsager til af-

tensmaden, som salat og grøntsager blandet 
i frikadeller og sammenkogte retter. Vægtud-
vikling siden start over 3.1 mdr.: Vægt: -2,4 
kg. Talje: -1 cm.

8.30 Overvægtig dreng på 5 år. Mor har 
meldt afbud i mail, hvor hun fortæller, at det 
går rigtig godt.  Drengen er vokset i højden 
og fastholdt vægten. Mor er ikke længere 
bekymret for sønnens overvægt, og vi aflyser 
derfor den planlagte tid i dag. Mor fortalte 
ved 2. vejledning, at der var rigtig meget af 
det, jeg havde vejledt i, som hun ikke kunne 
bruge, men hun havde tænkt rigtigt meget 
over, at jeg havde sagt, at en lille dreng på 5 
år ikke skal spise som en stor murerarbejds-
mand. Vægtudvikling siden start over 2 mdr.: 
Vægt: -0,8 kg, talje: -2 cm, BMI: -0,5 kg/m2, 
vokset i højden.

9.00 Næste pt. er en ung mand først i 
30’erne. Nydiagnosticeret diabetes type 2 og 
overvægt. Pt. har siden sidst spist de mæng-
der, som angivet i en dagskost på 8000kJ, 
som vi sammen udarbejdede sidste gang. 
Han er i tvivl, om han spiser for meget til af-
tensmaden. Vi tastede ind i Madlog, og han 
kunne se, at aftensmaden er OK. Han kunne 
også se, at han får en hel del ekstrakalorier 
fra is. Ægtefællen har tabt 4 kg ved at undla-
de slik, og pt. har tabt 1,6 kg seneste mdr.

9.30 Patienten er en kvinde, K, sidst i 60’erne 
med diabetes type 2 og overvægt. K er 
kommet hos mig gennem de sidste 6 år, 
fordi det giver mening at følge op og give 
støtte til at fastholde ændringer i madvaner. 
I 1999 vejede K 120 kg. Da hun startede hos 
mig, vejede hun ca. 100 kg. Ved start kunne 
hun ikke forstå, hvorfor hun ikke tabte sig, 
eller også var hun var ikke klar til at snakke 
med mig om det. Det er hun nu, og vi taler 
om overspisning, craving (trang), binge 
eating (orgie), vi taler om ikke at orke at lave 
ordentlig mad, men leve af franskbrød med 
smør og fed ost, om hvem der spiser resten 
af chokolademoussen, efter gæsterne er gået 
hjem.

Sidst, men ikke mindst, taler vi om at accep-
tere sin krop, om det urealistiske i ugeblade-
nes slankekure, om at vi skal passe på vores 
muskler, når vi kommer op i årene, og om, at 
det er en stor præstation i sig selv at holde 
vægten og undgå at tage på. Hvad kan K så 
gøre ved det? Et af de enkle tiltag, der virker 
for K, er at lade være med at købe fransk-
brød og smør. Så det ikke er i huset. Det 
virker at tilberede store portioner af retter, 
hvor kød og grøntsager indgår som 1:2 eller 
1:3, fx asiatisk kyllingewok eller karrykål, og 
fryse det ned i portioner på 300 g. Så kan 
man tage en pose op, og så er der aftens-
mad med grøntsager. Udvikling siden start 
over 6.3 år. Vægt: -13 kg. Talje: -14 cm.  

Skal man så være statsautoriseret klinisk 
diætist for at vejlede om ’sovs og kartofler’? 
Måske ikke nødvendigvis, men det hjælper. 
Jeg synes, at et af vores kerneområder eller 
kompetencer er, at vi kan vejlede praktisk og 
teoretisk om mad til syg og rask og dermed 
behandle og forebygge sygdom. 

10.30 Firewall. Ung kvinde, K,  med diabetes 
type 2. Vægt: 125 kg. 
K har prøvet alle de smarte kure og har nu 
erkendt, at hun ikke kan holde til nederlage-
ne ved at tage det hele på igen. Hun spiser 
nu mere sundt, men store portioner til mål-
tiderne, flere grøntsager, sparer på fedt osv. 
Det med ekstrakalorierne/overspisningen/
trøstespisningen mellem måltiderne er ikke 
noget, hun italesætter for mig – endnu.
Pt. har gået til psykolog, og psykologen har 
sagt, at hun skal gøre sin firewall, sit forsvar 
mindre massivt, for at arbejde med proble-
merne. K arbejder med IT og er helt med på, 
at computere arbejder alt for langsomt og 
dårligt, hvis der er for meget firewall. 
Jeg siger: ’Nu vil jeg konfrontere dig lidt, tror 
du, det er OK?’. K: ’Du kan se, hvis det bliver 
for meget, for så stritter jeg som et pindsvin, 
og så går jeg hjem og trøstespiser. ’Jeg tror 
du har en firewall, et forsvar mod ubehageli-
ge følelser, der hedder mad?’. K: ’Det har jeg 
faktisk ikke tænkt på før, det vil jeg tænke 
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mere over.’ Vægtudvikling siden start over 8 
mdr.: -2,3 kg. 

11.00 Kvinde sidst i 40’erne. Diabetes type 
2. Højt BS. Pt. er kommet rigtig godt fra start 
med at spise sundt og energireduceret. 
Siden sidst, over 1 mdr.:  -3,1 kg, Talje: -5 cm. 

12.00  Frokost og telefontid
Jeg indkalder 3 nye patienter. En af dem vejer 
178 kg, og jeg tænker, om han mon skulle 
have været henvist til Bariatrisk Afdeling? 
Frokosten spiser jeg sammen med lægehu-
sets personale, praksissygeplejersker, læger 
og sekretærerne, og det er hyggeligt.

13.00 Fastliggerne. Mand først i 60’erne, 
2006: Ballonudvidelse 2012: Diabetes type 
2. 140 kg. Næste pt. ved godt, hvordan man 
spiser sundt: ’Man må ikke spise noget som 
helst af det, der smager godt’. Vi udarbejder 
en dagskost ud fra min skabelon på 8000 

kJ/ 1900 kcal med mængder og mellemmål-
tider. Pt. vil forsøge at spise mængder som 
angivet i dagskost. Han spiser det, der bliver 
serveret, og ægtefælle vil forsøge at tilberede 
mængder som angivet i dagskost - også på 
campingpladsen.

14.30 Dagens sidste vejledning af dreng, 
D på 15 år med overvægt. Moderen har 
undladt at købe slik, kiks og kage, så der 
ikke ligger noget i skabene og frister. D spiser 
mindre portioner. Vi snakker om, hvordan 
D kan få rørt sig mere, og cykling er en 
mulighed.
77,3 kg, talje: 92 cm. Højde 1,75 m, BMI 
24,9. Max BMI for D er 23,3 kg/m2 sv.t.  
72 kg. D’s mål er 70 kg. 

Så nærmer vi os fyraften 
Det var et eksempel på en arbejdsdag. Nogle 
dage har jeg vejledning på hold. Nogle dage 
bruger jeg tid på at forberede undervisning, 
planlægning af kalenderen, bookning af lo-
kaler, lave kaffe eller bestille kaffe i Pronestor, 
indkalde patienter og ændre tider for ptt., 
der ønsker nye tider. Med andre ord går der 
meget tid til administrativt arbejde. Alt i alt 
er jeg rigtig glad for at arbejde som klinisk 
diætist.

Husk!
Diabetes Update 2014 
I forbindelse med Verdens Diabetes Dag holder Diabetesforenin-

gen sin årligt tilbagevendende konference Diabetes Update. Det 

sker mandag den 17. november. Konferencen er for be-

handlere og andre fagpersoner, som i deres arbejde er i kontakt 

med mennesker med diabetes.

Dagen vil blandt andet byde på oplæg om den sårbare diabetes-

patient og metoder til at imødekomme disse personers behov.

Hvor
Konferencen foregår fra kl. 9.00-16.15 på Hotel Scandic Copenhagen, 

Vester Søgade 6, 1601 København V.

Pris
Prisen for at deltage er 900 kr. ekskl. moms for fagmedlemmer af 

Diabetesforeningen (1.125 kr. inkl. moms). 

For ikke-fagmedlemmer er prisen 1.400 kr. ekskl. moms 

(1.750 kr. inkl. moms).

I prisen er inkluderet morgenbrød og frokost samt frugt, kaffe, te og vand i 

løbet af dagen.

Tilmelding
På diabetes.dk/update. kan du se programmet og tilmelde dig 

konferencen. Du kan blive fagmedlem i forbindelse med tilmelding til 

konferencen. Hvis spørgsmål, så kontakt projekt- og analysekonsulent 

Mikala Dømgaard på mid@diabetes.dk eller på tlf. 41 91 88 05

Verdens Diabetes Dag er en FN-mærkedag 

symboliseret ved den blå cirkel.
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Næsten ingen penge til lokalløn  
i de offentlige budgetter

Tænk på uddannelse, hvis der ikke er 
penge til mere løn

Af advokat Henrik Karl Nielsen , hkn@diaetist.dk

Som vanligt har FaKD også i år været inde over fordelingen af løn-
tillæg på de enkelte arbejdspladser. Fordelingen af tillæg sker efter 
aftale mellem ledelsen og faggruppernes tillidsrepræsentant. Fordelin-
gen sker på hver enkelt arbejdsplads, det vil sige ”lokalt”. Og vanen 
tro har vi i foråret haft en strøm af medlemshenvendelser, men også 
henvendelser fra HR-afdelingerne på flere arbejdspladser.
Men henvendelser giver ikke i sig selv mere i lønningsposen. For alt 
for ofte har de enkelte arbejdspladser lige fra starten meldt ud, at de 
slet ikke har penge i deres budget for 2014 til flere løntillæg. Enkelte 
steder har beskeden været, at der kun har været få tusinde kroner i 
spil. En kommune indledte en form for ”forhandling” med en mail 
til os med besked om, at der i sundhedscentrets budget var 0 kr. til 
disposition. En klar udmelding, men naturligvis ikke en situation, som 

nogen i længden kan være tilfreds med. Enkelte steder har der over-
raskende været penge til endda betydelige lønstigninger. Men nogen 
rød tråd er der ikke, så vi kan ikke anvise specifikke guldrandede dele 
af landet rent lønmæssigt.
Flere medlemmer har haft ringet til FaKD, hvis ledelsen - på trods af, 
at der var penge til tillæg - ikke har været indstillet på, at lige netop 
vedkommende skulle tilgodeses denne gang. Vi giver gerne råd og 
vejledning om, hvordan man kører sig bedst muligt i stilling til at 
kunne komme i betragtning året efter. For ideen med aftalerne på de 
offentlige arbejdsmarkeder er fortsat, at der skal fordeles tillæg en 
gang om året.
Ring derfor og få en snak. Læs også vores nye lønvejledning om løn 
i regioner og kommuner. Du kan enten få den hos sekretariatet eller 
finde den ved at logge ind på vores hjemmeside.

Af advokat Henrik Karl Nielsen , hkn@diaetist.dk

Det nytter ikke meget at blive ved at tale om ”krise” og stram-
me budgetter. Men lønkronerne på de offentlige arbejdspladser 
sidder mildest talt ikke løst i disse år. Og hvad gør vi så? Nogen 
søger væk fra de offentlige ansættelser og ud i det private. Enten 
i private virksomheder eller i den nye rolle som selvstændig klinisk 
diætist eller ernæringsrådgiver.

Men er du glad for dit job, og er du skuffet over arbejdsstedets 
lønudspil, kan du snildt dreje din fokus i anden retning. Vi taler 
og skriver meget om en mere offensiv tilgang til lederen under 
MUS-samtalerne. Det er samtaler, og du kan lige så godt som din 
nærmeste leder rejse spørgsmål, der ligger dig på sinde, når du 
skal have samtalen.

Reglerne om MUS-samtalerne er en del af det overenskomstsy-
stem, som du arbejder under på de offentlige arbejdspladser. De 
er derfor baseret på aftaler (overenskomster), som gælder for dig 
automatisk, når du bliver ansat. Du kan læse dem på Regionernes 

overenskomstportal, www.okportalen.dk (klik 11.16.2) i søgefel-
tet og på Kommunernes Landsforenings hjemmeside, www.kl.dk 
(søg efter ”kompetenceudvikling”).

Pengene til løntillæg skal findes på arbejdspladsens lønbudget. 
Men det er ofte sådan, at arbejdspladsen har penge og budgetter 
til efteruddannelse og videreuddannelse, kurser m.v., og vi hører 
løbende om, at det viser sig at være muligt at finde penge til, at 
FaKD medlemmer kan få arbejdsgiverbetalt efteruddannelse og 
kurser. Så du bør gøre forsøget.

Uddannelse og kvalifikationer giver ikke automatisk resultater på 
lønsedlen. Men alt andet lige vil du stå bedre rustet, næste gang 
der er penge til fordeling som løntillæg, hvis du har opkvalificeret 
dig med uddannelse. Og skulle lønnen ikke bevæge sig i den 
rigtige retning, vil du med bedst mulig efteruddannelse altid være 
bedre klædt på til nye udfordringer på andre arbejdspladser.

Husk i øvrigt, at der normalt laves referat af MUS-samtaler-
ne. Her nedskrives de aftaler, I laver, og de ønsker, som der 
er talt om.

ADVOKATEN



Kære medlemmer!
Vi er rigtig glade for Jeres større og større 
fremmøde og interesse ved vores årsmøder. 
I år får I jo 2 årsmøder, da vi har besluttet at 
afholde årsmødet i forbindelse med general-
forsamlingen.

Fredag d. 31. oktober inviterer vi Jer til mødecenter Odense, hvor 
dagen byder på masser af faglighed. Prisen er 380 kr ved tilmelding 
inden 1. september.

Efterfølgende vil der være generalforsamling. Husk at det er på 
generalforsamlingen at f.eks kontigentbeløbet fastsættes og vigtige 
beslutninger om FaKD fremover besluttes. I forbindelse med gene-
ralforsamlingen vil der blive serveret middag, så vi kan slutte dagen 
festligt af, når vi er samlet i stor stil. 

Vi glæder os til at se mange af Jer.

Hilsen Bestyrelsen

n  Generalforsamlingen er det tidspunkt, hvor 
du som medlem har taleret og stemmeret, 
og hvor foreningens medlemmer beslutter 
hvad FaKD skal arbejde for de næste 2 år. 

n  Har du et punkt du ønsker behandlet på 
generalforsamlingen?  
Send det til os inden 1. september.

n Se hele programmet på hjemmesiden.

FaKD sender medlemmer til 
temadage og konferencer. 
Skal det være dig? 

Send en ansøgning til post@diaetist.dk 
med kursets navn og begrundelse for, 
hvorfor vi skal sende dig afsted.

 

For alle ernæringsprofessionelle

ÅRSMØDE

OBS!

Find mere information og kontakt os gerne på www.diaetist.dk
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Diabetes Update den 17. november

KORT NYT OM OS

Årets medlem og årets studerende

Husk at indstille kandidater til ”årets 
medlem” og ”årets studerende”. Der 
er deadline d. 1. ok tober, hvor navne 
på kandidater og beskrivel se af, hvorfor 
denne person skal have prisen,  skal 
være modtaget. Send din indstilling 
til post@diaetist.dk og skriv ”årets 
medlem” eller ”årets studerende” i 
emnefeltet.

Husk general-
forsamling 

og årsmøde 
d. 31/10-2014

Nyt om NCP
I august 2014 udkommer 5. version af NCP Terminologien. Amerikanerne har valgt, at den 
ikke længere udgives som bog, men nu kun i en elektronisk version. Navnet bliver derfor æn-
dret fra IDNT (International Dietetic & Nutrition Terminology) til eNCPT, som står for electronic 
Nutrition Care Process Terminology.

I stedet for, at hver enkelt land udgiver sin egen bog med terminologien, vil alt nu være tilgæn-
geligt i en elektronisk version, hvor den enkelte ernæringsprofessionelle kan vælge sprog og 
derefter se ernæringsdiagnose og definition, samtidig med at den amerikanske database med 
en uendelig mængde materiale er tilgængelig. Bl.a. referenceark for hver enkelt diagnose, som 
beskriver de hyppigste årsager, tegn og symptomer.  

Kender du din regionsformand? 
Din regionsformand er din kontaktperson i den region, hvor du arbejder. Regionsformanden er FaKDs kontaktperson i de  
enkelte regioner. Dette betyder, at Regionsformandens vigtigste opgave er at sørge for god kommunikation imellem dig og FaKD. 
Sker der noget i din region, vil bestyrelsen i FaKD opfordre til, at dette formidles til din regionsformand, som formidler dette videre 
til FaKDs bestyrelse. På den måde ved bestyrelsen, hvad der sker rundt om i landet, og kan varetage interesser og påvirke forskellige 
politiske beslutninger, som har betydning for ernæringsprofessionelles arbejde. 

Mød op til regionsmødet i din region, og vær med til påvirke, hvad FaKD skal arbejde for i din region…

FaKD sender medlemmer afsted til 
temadage! Skal det være dig? 

Hvis du skal afsted til temadag eller 
kursus, kan du søge FaKD om at betale 
transport. Til gengæld forventer vi et 
referat af dagen, som kan offentliggøres 
som klumme på vores hjemmeside. 

Send en ansøgning til post@diaetist.dk 
med kursets navn og begrundelse for, 
hvorfor vi skal sende dig afsted.

Efterårets  
regionsmøder
Region Hovedstaden: Torsdag den 4.  
september kl. 15.30-17.00. Metropol,  
Pustervig, København
Regionsformand Dorthe Wiuf Nielsen.  
E-mail: dwn@diaetist.dk
Regionsnæstformand Mette Line Chri-
stensen. E-mail: enilettem@hotmail.com

Region Sjælland: Mandag den 6. ok-
tober kl. 15.30-17.00. Ankerhus, Lokale 
B007, Slagelsevej 70-74, Sorø.
Regionsformand Johnna Bork Christen-
sen. E-mail: jbci@regionsjaelland.dk.

Region Syddanmark: Fredag den 3.  
oktober kl. 13.30-15.00. Center for 
sundhedsfremme, Ringkøbingvej 32, 
6800 Varde.
Regionsformand Caroline Kiilerich.  
E-mail: caki@haderslev.dk

Region Midtjylland: Tirsdag den 7. 
oktober kl. 12.30-15.30 på Sundheds- og 
Kulturcenter Frederiksbjerg og Langenæs, 
Ankersgade 21, 8000 Aarhus C.
Regionsformand Line Dongsgaard.  
E-mail: lido@viborg.dk  

Region Nordjylland: Torsdag den 9.  
oktober kl. 15.00, Forskningens hus,  
Søndre Skovvej 15, 9000 Aalborg.
Regionsformand Mette Poulsen.  
E-mail: mettepoulsen@yahoo.dk



Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby 

Når du sender din 
patient trygt hjem...

... fortsætter Mediq Danmark’s diætister dit arbejde

Vi løser ernæringsproblemer, 
samt giver neutrale råd og 
vejledning til din patient i 
eget hjem og på plejecentre.

... når viden er vigtig

Få mere viden om produkter på vores hjemmeside 
mediqdanmark.dk.

Bestil vores nye katalog for klinisk ernæring.

Tlf. 3637 9142 - Fax 3637 9289 
E-mail: ernaering@mediqdanmark.dk

1

�
…når�viden�er�vigtig

�
…når�viden�er�vigtig

Ernæringsdrikke,�tilskudsprodukter,�sondeernæring�og�tilbehør
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26.-29. august
Nordisk Folkesundhedskonference. 
Trondheim er værtsby for den 11. nordiske folkesundhedskonference. Temaet er ”Sam-
fundsudvikling for sundhed og trivsel i Norden”, og Sundhedsstyrelsen er som altid med 
til at arrangere konferencen sammen med sundhedsmyndighederne i de øvrige nordiske 
lande.
Der er nu åben for tilmelding, som foregår via konferencens hjemmeside. 
Konferencen tilbyder et spændende program, som giver mulighed for at høre oplæg fra 
nogle af de bedste nordiske og internationale eksperter i folkesundhed.
Se mere på www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php

6.-9. september
ESPEN congress 2014 i Geneva, Schweiz.
Registrering og program på www.espen.org./geneva-2014

19. september
Ernæringsfokus 2014, Landbrug og Fødevarer. Endeligt program kommer i august.  
Se mere på www.diætisforum.dk

8. -12. oktober 
25th EFAD General Meeting & 8th EFAD/DIETS Conference. Athens, Greece
For program, abstracts og registrering, se mere på http://www.efadconference.com/en/

24. oktober
National Fuldkornsdag  

28. oktober 
Temadag for Hjerteforeningens faglige netværk for diætister, der arbejder med hjertekar-
patienter.

BESTYRELSEN
Formand Sofie Wendelboe. 
E-mail: sw@diaetist.dk. 
Næstformand Mette Pedersen. 
E-mail: mp@diaetist.dk. 
Kasserer Helle Ronneby. 
E-mail: hr@diaetist.dk.

Øvrige medlemmer
Dorthe Wiuf Nielsen 
E-mail dwn@diaetist.dk. 
Margit Oien Nielsen. 
E-mail: mon@diaetist.dk. 
Maja Rand. 
E-mail: mr@diaetist.dk 
Lilja Snorradottir. 
E-mail: ls@diaetist.dk. 

REGIONSFORMÆND

REGION HOVEDSTADEN 
Dorthe Wiuf Nielsen. 
E-mail dwn@diaetist.dk

REGION SJÆLLAND 
Johnna Bork Christensen 
E-mail: jbci@regionsjaelland.dk

REGION SYDDANMARK 
Caroline Kiilerich. 
E-mail: caki@haderslev.dk

REGION MIDTJYLLAND 
Line Rosgaard Dongsgaard. 
E-mail: lrk.30@hotmail.com

REGION NORDJYLLAND
Mette Poulsen 
E-mail: mettepoulsen@yahoo.dk

REDAKTIONSUDVALG
Anne Ravn
Nina Markholt
Stine Kjær
Margit Vesterlund
Dorte Sunke
Sofie Wendelboe

Kan kontaktes via redaktoer@diaetist.dk

KALENDER ’14

FaKD arrangementer
se mere på http://www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/

27. august
Initiativ møde om den nationale kliniske retningslinje for KOL rehabilitering. 
Arrangører: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) og Foreningen af Klini-
ske Diætister (FaKD). 
Tid og Sted: Onsdag 27.8 kl. 16-18.30 i København, Professionshøjskolen 
Metropol. 
Se mere på www.diaetist.dk

3. september
FODMAP kursus del 2

1.oktober 
Kursus om ernæring til den intensive patient (se mere på hjemmesiden)

6. november
FODMAP kursus del 3

Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 
www.diaetist.dk/viden/
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Dit råd kan blive det
vigtigste under hele forløbet
Forebyggelse af underernæring blandt 
kræftpatienter gør en positiv forskel1

Kræftpatienter i behandlingsforløb har ofte 
øget behov for energi og protein.2 På grund 
af fysiske og psykiske komplikationer rela-
teret til sygdommen, kan det være svært 
at dække behovet med almindelig kost. 
Derfor kan medicinske ernæringsdrikke 
være et godt supplement. 

Nutridrink Compact Protein er den medicinske 
ernæringsdrik med det højeste indhold af 
protein pr. ml. 

Nutridrink Compact Protein er suppleret 
med essentielle vitaminer og mineraler og 
findes i flere smagsvarianter.

14.4g protein
/ 100 ml

Nutridrink Compact Protein
er den medicinske ernærings-
drik på markedet med mest 
protein pr. ml.

125ml

Kompakt størrelse med 
300 kcal pr. flaske.

4smagsvarianter

Findes i smart “startpakke” 
med 4 forskellige smags-
varianter.

1. Lundholm K, Daneryd P, Boseaus I et al. Palliative intervention in addition to cycloxygenases and erythropoietin treatment for 
patients with malignant disease: effects on survival, metabolism and function. Cancer 2004, 100:1967-77.

2. Arends J et al: ESPEN Guidelines on Enteral nutrition. Non-surgical oncology Clin Nutr, 2006; 25(-); 245-249

Hjælp til at bevare 
styrken igennem 
behandlingen
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