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Som I kan læse i denne måneds fokus om protein, handler diætbehandling og kostanbefalinger ikke om det samme i 
hvert enkelt tilfælde. Proteinanbefaling og mulighed for en sufficient indtagelse er vidt forskellig ved ernæringsterapi og 
ved kostanbefalinger til den raske del af befolkningen. Det ved vi som ernæringsprofessionelle, men det er ikke almen 
viden for alle. Heller ikke vores samarbejdspartnere.

Derfor skal vi dokumentere vores valg, både tilvalg og fravalg, og angive vores specifikke anbefalinger. Det er vores for-
nemste opgave i vores journalnotater.

FaKDs anbefaling er, at vi dokumenterer ved hjælp af Nutrition Care Process (NCP), og at vi bruger denne metode ved individuel og gruppeba-
seret diætbehandling og ernæringsvejledning, samt ved forebyggelse og sundhedsfremme. NCP ”tvinger” dig til at dokumentere, hvorfor du 
prioriterer, som du gør (fx meget protein/ lidt protein). 

I artiklen på side 12 kan du læse mere om, hvorfor flere af vores medlemmer er lige så begejstrede som mig, når det gælder NCP.  
NCP er ikke kun dokumentation over for vores tværfaglige samarbejdspartnere, det er også dokumentation over for vores ledelse i form af en 
specifik angivelse af, hvad vi kan som ernæringsprofessionelle. En angivelse af, hvorfor man skal vælge en klinisk diætist til diætbehandling og 
en ernæringsprofessionel til ernæringsvejledning. 

Vi skal vise omverdenen, hvad vi kan, så der bliver flere ansatte som os, i stedet for at der ansættes sygeplejersker, som også kan fortælle lidt 
om kostrådene, samtidig med de tager et blodtryk. Vi er eksperter inden for ernæring, og vi kan noget helt særligt, derfor skal vi blive bedre til 
at vise det, så det ikke kun er os selv, der ved det. En del af løsningen er NCP.

Jeg glæder mig til at se mange af jer på undervisningsdagene om NCP i løbet af efteråret. NCP er mit hjertebarn, og jeg håber at smitte mange 
flere med min entusiasme!

Denne rette diætbehandling til den rette patient

Formanden har ordet
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Kosttilskud med højt proteinindhold 
bidrager til styrke og genopbygning  
hos ældre.

SENESTE FORSKNING  

anbefaler et højere 
proteinindtag for ældre >65 år1

www.nestlehealthscience.dk 
Nestlé kundeservice: 3546 0167 NOURISHING PERSONAL HEALTH

1.  Bauer J, et al. JAMDA 2013



KORT NYT

Fakta om regeringens sundhedsstrategi
I årene 2015-2018 er der afsat 5 mia kroner til strategiens 5 hovedelementer:

n  Flere skal overleve en kræftsygdom – 1,1 mia kroner
n  Kroniske sygdomme skal opdages tidligere, og de svageste patienter skal have ekstra hjælp – 1,5 mia kroner
n  De praktiserende læger skal have bedre rammer – 1 mia kroner
n  Patienter og pårørende skal inddrages mere i behandlingen – 295 mio kroner
n  Større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsnets resultater skal give bedre kvalitet i behandlingen – 1,1 mia kroner

FaKD reagerede prompte på regeringens sundhedsudspil med en pressemeddelelse
I den sagde Sofie Wendelboe, at FaKD er klar til at bidrage til bedre behandling og flere gode leveår. Hun hilser regeringens sundhedsudspil 
velkommen og opfordrer til et samarbejde, der kan medvirke til, at borgerne sikres lige adgang til sundhed.
Pressemeddelelsen er også sendt på mail til alle medlemmer. Hvis du ikke fik læst den, kan den findes på FaKDs hjemmeside. Her har
du også mulighed for at tilkendegive, hvad du mener om regerings sundhedsudspil, og hvor du kan se dig selv og din faglighed.

Tjek hjemmesiden på http://www.diaetist.dk/presse/nyheder-fra-fakd/nyhedsarkiv/ros-til-regeringens-sundhedsudspil/

At se så mange ernæringsinteresserede på et sted, 3200 i alt fra hele 
verden, giver et sug i maven. Danmark var flot repræsenteret med sit 
antal af professionelle, det giver en god mavefornemmelse. 
En fornemmelse af at ernæringsområdet bliver mere og mere specifikt 
og evidensbaseret, lige som vi ønsker det. 689 abstracs har vi fået 
med os på ESPEN app’en. Det rykker! En forhåbning om, at vi burde 
være ansat i stor stil ude på hospitalerne, supersygehusene og ikke 
mindst i kommunerne, sundhedscentrene og hvis ikke der er adgang 
til os via disse veje, da adgang via vores private praksis (gennem 
lægehenvisning, som i mange af vores nabolande). For der er jo noget 
om snakken, og de patienter, borgere og kunder, har jo brug for vej-
ledning og behandling, og at der forskes i effekten af vores arbejde. 

Jeg vil helt klart anbefale alle, der arbejder med det kliniske område 
at deltage. Specielt også at tage de LLL (Leonardo da Vinci Life Long 
Learning Project) kurser, de tilbyder, da både pensum, onlines tests 
og live kurset giver en fantastisk opdateret viden, samt en god måde 
at genopfriske sin viden på. Altid godt med vitaminer til hove det, de 
føltes næsten, som blev de givet intra venøst. 
 
Fagligt får man en oplevelse for livet og bliver opdateret. Socialt er 
det godt at se, hvordan alle omgås hinanden så positivt og anerken-
dende. Jeg deltog fra Gentofte hospital, hvor jeg har min hverdag. 
Jeg kan kun føle mig inspireret til at arbejde endnu mere klinisk og nu 

med en følelse af, at der er lidt kortere afstand til de ernæringsprofes-
sionelle kollegaer verden over.
Som diætist lagde jeg ører til lægerne R. Meiser, M. Pirlich og A. For-
bes udtale sig om, at enhver gastroenterolog har behov for en diætist 
ved sin side, og at der er behov for en ARMY of dieticians. Det kan 
jeg leve højt på længe.

Sundhedsudspillet vil give 5 mia. til  
sundhedsområdet

Klinisk oplevelse i Genève!
Næstformand i FaKD, Mette Pedersens beretning fra ESPEN 2014.

Clara Sørensen, klinisk diætist på Sydvestjysk Sygehus, om ESPEN:

Jeg opsøgte de sessioner, hvor protein og proteinbehov blev belyst 

i f.t. cancer, KOL, kritisk syge og ældre, og i f.t. muskelmasse og 

muskelstyrke, næringstilskud mm. Desuden indlæg om kostfiber 

vedr. sondeernæring, mavetarmfunktion og – sygdomme. Kompe-

tente fagfolk fremlagde deres viden og stillede sig til rådighed.

Skønt at se og høre at Low FODMAP diæt fyldte både i program-

met og blandt posters. Mon dog ikke den diæt har en fremtid i 

ernæringsbehandlingen?

For en almindelig klinisk diætist, som har sin gang blandt både 

medicinske og kirurgiske patienter, har det været en stor og 

positiv oplevelse for mig at deltage. Uden hverken forskningsfor-

pligtelser eller lederskab, men med fokus på selve patientbehand-

lingen opleves det ikke blot retningsgivende, men også berigende 

at få så meget inspiration på så kort tid. 

Efter sådan en kongresoplevelse kommer jeg hjem med endnu 

mere energi til hverdagen!
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Læs og anmeld 
bøger til Diætisten
Her får du en oversigt over nye bøger, som redaktionen har 
modtaget fra forlagene hen over sommeren.

Alt, du skal gøre, er at vælge den bog, du helst vil anmelde og  
rekvirere den på redaktoer@diaetist.dk

Opskriften på sejr – en kogebog for dig, som træner meget
Antal sider: 174
Forfatter: Lone Viggers
Udgiver: Viggers, august 2014

Vendepunkt - Sundhedspædagogik på Ubberup Højskole
Antal sider: 144
Forfatter: Karen Wistoft
Udgiver: Ubberup Højskole, august 2014

Trædesten til et sundere samfund
Forfatter: Jacob Andersen
Antal sider: 140
Udgiver: Center for Forebyggelse og Sundhed, april 2014

Mad & Måder. Kogebog til dysfagi – spise- og synkebesvær
Forfatter: Anna-Grethe Thøgersen
Antal sider: 86
Udgiver: Bogen er udgivet i marts 2014 og kan bestilles ved  
henvendelse på thogersen2014@gmail.com.

KORT NYT Mindeord om 
Annette Saaek
Af Karen Søndergaard, Uddannelsesleder, VIA University College

Annette blev klinisk diætist i 1982 og gik umiddelbart efter i gang 
med at kvalificere sig til videreuddannelse ved at læse biokemi sam-
men med de medicinstuderende på Aarhus Universitet. I 1985 blev 
hun færdig med uddannelsen til NHH kandidat i klinisk ernæring fra 
Nordisk Højskole i Husholdningsvidenskab i Göteborg. Herefter ar-
bejdede hun som klinisk diætist, først på Psykiatrisk Hospital, Risskov, 
og senere på Amtssygehuset i Århus. I 1995 blev hun ansat som 
underviser på Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Universitet – 
nu en del af VIA University College.

Som klinisk diætist på hospitalet kunne Annette det hele, hun va-
retog diætbehandlingen af forskellige patienttyper, hun deltog som 
ansvarlig diætist i flere forskningsprojekter, og hun varetog under-
visning inden for relevante områder.  Da hun blev ansat til primært 
at undervise, havde hun stadig tætte bånd til det kliniske arbejde, 
og hun har gennem alle årene bidraget til den faglige udvikling af 
professionen.

Annette var ualmindelig skarp, og hverken kolleger eller studeren-
de gik forgæves med faglige spørgsmål. Hun var en eksemplarisk 
underviser med stor pædagogisk indsigt og en evne til at formidle 
den del af budskabet, som var det vigtigste, og på en måde, som var 
forenklet uden at være forsimplet, så de studerende følte sig sikre 
på, hvad det var vigtigt at vide om de enkelte emner. Det har ikke 
været usædvanligt at høre studerende sige, at hun var en af de bed-
ste undervisere, de nogensinde havde mødt. Hun var altid opdateret 
i de nyeste undersøgelser inden for de områder, hun underviste i. 
Når det gjaldt faglige strategiske spørgsmål, var det også altid muligt 
at få en spændende, udviklende og givende diskussion. Et eksempel 
var i 1988, da der blev arbejdet med den nordiske/danske model 
for diætbehandling, som Annette var en vigtig del af tankearbejdet 
bag, og hun har også bidraget til de første rammeplaner (nu kliniske 
retningslinjer) med opdateret og vigtig viden. Annette har også altid 
været god for ideer til, hvordan vi kunne arbejde med at evidensba-
sere vores arbejde.

Annette var en meget farverig person med mange talenter. Hun 
kunne lave mad, og hun kunne tale om mad, så man kunne dufte 
og smage det – bare på beskrivelserne- og hun var altid god for en 
inspirationssnak, når der var behov for det. Hun var altid med på 
”tøsede” ting, som når slides til et foredrag blev lavet, så farven 
matchede den kjole, man havde bestemt sig for, eller hun syede lige 
en, som kunne passe. Også når der skulle laves sjov, var Annette 
der altid, og hun havde en udpræget humoristisk sans, som både 
kolleger og studerende nød godt af. 

Annette som intellektuel og som den, der var med på at løse alle 
praktiske problemer, er savnet.

Æret være Annettes minde
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Af Mette Line Christensen, klinisk diætist og 
webmaster i FaKD, webmaster@diaetist.dk

Godt 100 deltagere var mødt op, onsdag 
den 27. August 2014, da Dansk Selskab 
for Klinisk Ernæring (DSKE) og Forenin-
gen af Kliniske Diætister (FaKD) afholdt 
fælles initiativmøde om den nationale 
kliniske retningslinje for kronisk obstruk-
tiv lungelidelse (KOL). Mødet blev 
indledt med velkomst af DSKEs formand, 
overlæge Jens Kondrup.

Første faglige punkt på programmet var 
med speciallægekonsulent Jette Blands fra 
Sundhedsstyrelsen. 
Jette Blands fortalte om baggrunden for 
nationale kliniske retningslinjer – hvordan 
den overordnede proces løber, hvorledes ar-
bejdsgrupperne udformes, hvordan rammer-
ne er, og hvordan det fortsatte arbejde med 
retningslinjerne løber, herunder implemente-
ring, monitorering og opdatering.

Det andet faglige indlæg var med læge, ph.d 
studerende Ulrik Winning Iepsen.
Her blev processen fra evidens til anbefa-
lingen gennemgået. Ulrik Winning Iepsen 
fortalte om de mange værktøjer og arbejds-
redskaber, der bruges i processen, herunder 
PICO (Population Intervention Comparison 
Outcome), GRADE (Grading of Recomman-
dations Assement Devolepment and Evauati-
on)) og AGREE-II (The Appraisal of Guidelines 
for Research and Evaluation). Det kom blandt 
andet frem, hvorfor evidensen for ernæring 
i den kliniske retningslinje for KOL rehabilite-
ring er, som den er. Oplægget gav anledning 
til diskussion af evidens blandt deltagerne. 

Det tredje punkt var med ledende klinisk 
diætist, cand. scient. i klinisk ernæring Tina 
Beermann, Center for Ernæring og Tarmsyg-
domme, og udviklingssygeplejerske Karin 
Kaasby, Klinik Anæstesi fra Center for Aktiv 
Sundhed fra Aalborg Universitetshospital. 
Her blev data fra et pilotprojekt og case 

eksempler på KOL patienters ernæringsforløb 
gennemgået.

Konklusionen var her, at i relation til 
patienternes ernæring forekommer over-
gangen at have betydning for: 

n  manglende plan for ernæring
n  diskontinuitet i ernæringstilbuddet 
n  en lav prioritering af ernæring 
n  manglende screeninger
n  manglende fokus på spisesituationer
n  patienter taber sig og ernæres ikke til-

strækkeligt

Fjerde punkt var med klinisk diætist Lone Staal 
Landvad fra Aalborg Sundhedscenter.  Lone 
Staal Landvad fortalte om, hvordan KOL reha-
bilitering og ernæring foregår i praksis samt 
hendes erfaringer hermed. I Aalborg kommune 
tilbydes borgerne således 1 times undervisning 
ved diætist, 1 times individuel vejledning ved 
diætist plus opfølgning, samt et livslangt tilbud 
om kontakt til diætist ved behov. 

Undervejs ved initiativmødet var der livlig 
debat, spørgsmål og kommentarer fra salen. 

Næstformand for FaKD, Mette Pedersen, afslut-
tede dagen med en opfordring til mere forsk-
ning på området, så der kommer mere evidens 
inden for ernæring til patienter med KOL.

Du kan læse mere om ernæringsterapi 
til KOL patienter i rehabilitering i artiklen 
“Overvej at give ernæringsterapi til underer-
nærede patienter med KOL i forbindelse med 
rehabiliteringsprogram” på side 24 i august 
nummeret af Diætisten og i den “Nationale 
kliniske retningslinje for rehabilitering af 
patienter med KOL”.

Initiativmøde om den nationale 
kliniske retningslinje for KOL

Materiale kan downloades på sundhedsstyrelsens hjemmeside 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/national-klinisk-retningslinje-rehabilite-
ring-af-kol-patienter

Du kan finde materialet fra initiativmødet på vores hjemmeside 
http://www.diaetist.dk/viden/materiale-fra-fakds-arrangementer/
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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
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Narrativ kostvejledning giver patienter et mere 
realistisk og afklaret grundlag for at modtage 
og anvende vejledning i at spise sundere

Af Marie Barlach Zachariassen, klinisk diætist, marie.barlach@hotmail.
com, Christina Bjerre Christensen, klinisk diætist, cbjerrec@gmail.com 
og Søren Tange Kristensen, ph.d og lektor ved professionshøjskolen 
Metropol, sokr@phmetropol.dk  

Diætister og andre sundhedsprofessionelle møder ofte mennesker 
med spiserelaterede problemer, som ikke lige lader sig løse. Et eksem-
pel på dette er overvægt og fedme, som er et stigende problem for 
folkesundheden. World Health Organization har faktisk på baggrund 
af de helbredsmæssige konsekvenser udpeget fedmeepidemien som 
et af de største globale folkesundhedsproblemer (1). På nuværende 
tidspunkt er 13,4 pct. af den voksne danske befolkning svært over-
vægtig (BMI ≥ 30,0) (2). Kliniske diætister står overfor en betydelig op-
gave i forhold til at medvirke til at løse denne problematik. Det kræver 
betydelig forpligtelse fra patientens side at omlægge livsstilen og tabe 
sig i vægt. Selvom mange lykkes med at tabe i vægt, viser erfaringen, 
at det er særdeles vanskeligt at fastholde et vægttab. ”Yoyo-vægt” 
ses således ofte, og det er en problematik, som bør tages alvorlig, da 
det har vist sig at være uhensigtsmæssigt for sundheden (3). 

At være svært overvægtig er foruden de fysiske komplikationer for-
bundet med en række psykiske problemstillinger. Fedme er forbundet 
med stigmatisering, og svært overvægtige er ofte udsat for ”victim 
blaming”, idet overvægt i høj grad anskues som et personligt ansvar 
og som tegn på en svag karakter (4). På trods af de mange tidligere 
mislykkede vægttabsforsøg har flere af de overvægtige patienter 
en forhåbning om, at der findes en enkel løsning på deres over-
vægtsproblematik. Mange overvægtige er opgivende og frustrerede 
over de mange mislykkede vægttabsforsøg, og de kræver derfor et 
stort motivationsarbejde fra diætistens side. Det kan være svært at 
fastholde patienterne i behandlingen, og der er mange, der udebliver 
fra opfølgende samtaler. Ofte slår videns- og motivationsarbejdet med 
patienten ikke til, og som diætist kan man opleve at mangle redskaber 
i forhold til at hjælpe disse mennesker i den ønskede retning. Narrativ 
kostvejledning kan her være et sådant redskab, både når det handler 
om overvægt og om andre mad- og spiserelaterede sundhedsproble-

mer. Vejledningstilgangen er udviklet, afprøvet og evalueret i Metro-
pols Sundhedsklinik og har vist succesfulde resultater med hensyn til 
deltagernes oplevelse af at kunne etablere og fastholde en sundere og 
mere foretrukken mad- og måltidspraksis. Ligeledes har tilgangen vist 
sig effektiv i forhold til at fastholde deltagernes fremmøde (5). 

Narrativ kostvejledning
Narrativ kostvejledning er inspireret af narrativ praksis, som blev 
grundlagt af den australske familieterapeut og socialrådgiver Michael 
White (1948-2008), og vandt for alvor indpas i den terapeutiske 
praksis op gennem 1980’erne (6). Menneskesynet i narrativ praksis er 
inspireret af den franske filosof Michel Foucaults tænkning, som viser, 
at dominerende vidensformer (også kaldet diskurser) har en central    
rolle for vores virkelighedsopfattelse og handlemuligheder. I narrativ 
kostvejledning opfordres klienten derfor til at forholde sig undersø-
gende og kritisk til den viden, der ligger bag egen problemforståelse, 
og også sundhedsprofessionel viden må her balanceres med klientens 
ret til at forfatte sit eget liv. 

Narrativ kostvejledning er også informeret af socialvidenskabelig 
forskning, som viser, at der er mange forhold, der handler bag om 
ryggen på mennesker i relation til deres mad- og måltidspraksis (4). 
Narrativ kostvejledning anerkender, at de problematikker, der ligger 
til grund for fx overvægt, er komplekse og oftest kontekstafhængige. 
Det overordnede mål er, at klienten opnår agenthed (tanke- og hand-
lemuligheder) i forhold til at kunne navigere i problemets kontekst. 
Den narrative tilgang er på den måde ikke direkte løsningsorienteret, 
men sigter i stedet mod at ændre klientens relation til problemet, idet 
det er erfaringen, at en forandret problemforståelse ofte skaber nye 
handlemuligheder. Narrativ kostvejledning står ikke i modsætning 
til at kunne vejlede om kost og diæt. I det omtalte forsknings- og 
udviklingsprojekt udtrykte flere, med gentagne mislykkedes vægttab s-
erfaringer bag sig, at den narrative kostvejledning havde givet dem et 
mere realistisk og værdiafklaret grundlag for nu at kunne modtage og 
anvende vejledning i at spise sundere. Narrativ kostvejledning kan på 
den måde være et vigtigt supplement til informerende og motivations-
orienteret kost- og diætvejledning. 

”Den narrative tilgang er ikke direkte løsningsorienteret, men sigter mod at 
ændre klientens relation til problemet, idet det er erfaringen, at en foran-
dret problemforståelse ofte skaber nye handlemuligheder.”

ARTIKEL
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Hvordan forgår narrativ kostvejledning?
Narrativ kostvejledning er udviklet med henblik på hurtigt og effektivt 
at kunne skabe forandring i fokuspersonens liv. I det omtalte projekt 
blev klienterne tilbudt tre samtaler af ca. en times varighed, men bare 
én samtale af kortere varighed kan også være hjælpsom. Der er ikke 
tale om en dybdegående terapi, men en samtaleform, hvor kortlæg-
ningen af spiseproblemet løbende balanceres med en undersøgelse 
af fokuspersonens intentioner og handlemuligheder. Vejledningen 
indledes med en fælles eksploration af klientens mad- og måltidsprak-
sis og problemforståelse med henblik på at få klienten til at reflektere 
over den i en madkulturel sammenhæng. Under samtalen spørges der 
ind til erfaringsnære og konkrete beskrivelser i et forsøg på at forstå 
problemet som en del af den kontekst, det optræder i. Afhængig af 
klientens spiseproblem kan vejlederen tage forskellige læringsstrate-
gier og samtalekort i anvendelse under samtalen. Under vejledningen 
er det særligt vigtigt, at klienten tildeles forfatterskabet til sit eget liv, 
og derved selv får mulighed for at italesætte sin spise- og overvægts-
problematik. Erfaringen er, at når mennesker selv får mulighed for at 
begrebsliggøre deres livssituation og aktuelle problemstillinger, øges 
sandsynligheden for en nyttig refleksion og bevidstgørelse om egne 
handlemuligheder i forhold til at handle på overvægtsproblemet. Vej-
lederen indtager en decentreret rolle, men er samtidig indflydelsesrig 
ved at arbejde analytisk informeret med klientens fortællinger. 

Eksternaliserende sprogbrug er en grundkomponent i narrativ praksis. 
I den eksternaliserende samtale objektiveres problemet, det vil sige at 
i stedet for at tale om problemet, som fx: ”Jeg er en overspiser”, taler 
man om ”Hvad starter overspisningen?”. På den måde sættes der fo-
kus på kontekstens indflydelse på overspisningen. Det betyder, at der 
skabes en distance mellem personen og problemet, og at ”problemet 
bliver problemet og ikke personen” (6). Indledningsvis skal klienten 
derfor finde et erfaringsnært navn til problemet. Når problemet er 
navngivet, kan klient og vejleder foretage en fælles eksploration af, 
hvad der opretholder problemet og dets virkemåder. Eksplorationen 
af spiseproblemet leder ikke sjældent til ny navngivning af problemet, 
som i sig selv er hjælpsom, fordi den udtrykker et perspektivskifte i 
forhold til klientens indledende problemforståelse. 

Vejlederen anvender flipovers under samtalen og skriver klientens 
egne ord ned. Foruden at bidrage til eksternalisering af problemet, 
fungerer brugen af flipoveres som en kollektiv dokumentation og sik-
rer, at klienten og vejlederen har samme referenceramme for en videre 
eksploration, og er ligeledes en nyttig metode til at skabe refleksion 
hos klienten. Et eksempel var en overvægtig klient, som indledningsvis 
ønskede hjælp og motivation til at kunne fastholde sine forsøg på at 
optimere sin kost med henblik på at tabe sig i vægt. Indledningsvis 
beskrev han sig selv som ”colaholiker”, hvilket henviste til hans given 
efter for cravings efter sukkerholdige fødevarer efter perioder med 
intensiv træning og restriktive spisevaner. Han ville indledningsvis ger-
ne hjælpes til at overholde og optimere sin træning og kostplan uden 
disse ’tilbagefald’. Efter en fælles og eksternaliserende udforskning af 
”colaholikeren” ændrede dette ønske sig, fordi han fandt frem til, at 
netop den intense slankeaktivitet, på trods af at den byggede på en 
omfattende viden om ernæring, fodrede trangen til usund mad, ikke 
bare i form af cravings, men også et mentalt behov for at ”give slip”. 
Denne indsigt førte til ”perfektionismen” som en ny navngivning af 
problemet. Eksemplet viser, hvorfor det kan være vigtigt i fællesskab at 
forholde sig undersøgende og kritisk til klientens indledende problem-
forståelse og forestillinger om egen sundhed, også når de synes at ligge 
fint i tråd med den sundhedsprofessionelles ernæringsfaglige viden.

Det videre fokus i samtalen var så at afmontere eller nedskrive diskur-
sive indflydelser, der var blevet for dominerende i forhold til personens
mad og måltidspraksis. I narrativ praksis findes der en række særlige
læringsstrategier til dette og til arbejdet med andre typer af spisepro-
blemer, som det dog imidlertid vil føre for vidt at komme ind på her.  

Narrativ kostvejledning - nu og i fremtiden 
Narrativ kostvejledning er blevet udbudt som valgfag på Ernærings- 
og Sundhedsuddannelsen på Metropol de seneste tre år. Flere stude-
rende bliver så optagede af narrativ kostvejledning, at de vælger at 
skrive speciale om det. To af denne artikels forfattere har eksempelvis 
skrevet speciale om, hvordan det narrative perspektiv kan anvendes i 
forbindelse med at hjælpe bariatriske patienter til at opnå det påkræ-
vede vægttab forud for en gastric bypass operation. 
Eksempler på andre målgrupper, hvor det narrative perspektiv er blevet 

undersøgt og anvendt, er XL-hold i regi af Vesterbro forebyggelses-
center, eliteidrætsudøvere, vægtfokuserede kvinder og kræsne børn. 
Det betyder, at stadig flere ernærings- og sundhedsprofessionelle har 
kompetencer indenfor narrativ kostvejledning. Der har ligeledes været 
stor efterspørgsel på at kunne efter/videreuddanne sig indenfor narra-
tiv kostvejledning. Det lykkedes desværre kun næsten at få et kursus 
op at køre i dette forår, da der var en meget kort udbudsperiode, men 
i efteråret 2015 vil narrativ kostvejledning blive udbudt som efter/
videreuddannelse på Metropol. Endelig er der positivt nyt i forhold 
til forskningsperspektivet, hvor publicering af metoden og resulta-
terne i en artikel i Health (5) er blevet udnævnt som særlig vigtig for 
udviklingen af sociologifaget af det internationalt anerkendte tidsskrift 
om samfundsvidenskaberne, Sociology Research (7). I forskningsmil-
jøet på Ernærings- og sundhedsuddannelserne på Metropol vil vi i de 
kommende år gerne yderligere kvalificere og dokumentere metoden i 
samarbejde med praksispartnere på forebyggelsescentre og hospitaler, 
så flere mennesker i fremtiden kan få mulighed for at drage nytte af 
narrativ kostvejledning.  
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Fagligheden 
får et ryk opad
Som ernæringsfaglig bliver man skarpere og mere præcis med NCP, 

og diætisternes uundværlige kompetencer bliver samtidigt tydeligere for andre fagpersoner.

Af Julie Mathiesen, freelancejournalist,  
julie@konteksten.com

Nogle diætister har efterhånden lang 
tids erfaring, mens andre kun har kendt 
terminologilisterne i ganske kort tid. Og for 
nogle har arbejdet med NCP-modellen især 
betydning for deres tværfaglige samarbejde, 
mens andre fremhæver de forbedrede 
muligheder i den direkte patientrelation.

Fælles for dem alle er imidlertid, at de 
opfordrer alle kollegaer til at kaste sig ud i 
at bruge NCP-modellen, for der er et utal 
af fordele, og det gælder, uanset om man 
underviser, arbejder i psykiatrien, på hospital 
eller på sundhedscenter.

Hanne Ørts Tjell er én af dem, der bevidst 
sørgede for at komme med på den første 
workshop ledet af Eva Winther for halvandet  
års tid siden, og det gjorde hun bl.a. af 
hensyn til de studerende:

”Jeg er den eneste diætist indenfor 
psykiatrien i Region Nordjylland, og jeg 
har altid studerende i modul 12. De er jo 
allerede blevet undervist i NCP, og det skal de 
selvfølgelig også kunne udvikle på, når de er 
i praktik hos os i psykiatrien”, forklarer hun.

Selv har hun siden det første kursus slavisk 
fulgt de fire trin i modellen og løbende lavet 
lidt om på ernæringsvurderingen. Og hun 
har stor glæde af netop de studerende, for 
sammen ping-pong’er de og tilpasser ”i takt 
med, at jeg bliver klogere”, som hun siger.
”Ernæringsdiagnoserne ligger bestemt ikke 

på rygraden endnu, men jeg øver mig hele 
tiden. Og jeg kan mærke, at jeg baner vejen 
for mig selv ved konstant at blive skarpere på 
ernæringsvurderingen og –diagnosen.”

Som den første og eneste diætist er Hanne 
Ørts Tjell meget bevidst om, at hun har 
skullet bane vejen for en ny faglighed i den 
nordjyske psykiatri, og hun har stor glæde 
af NCP-modellen, netop når det gælder 
journalnotater.

”Jeg er blevet bedre til at skrive de korte, 
præcise notater, som vi får besked på, og 
samtidig får jeg anerkendelse for, at andre 
tydeligt kan se min faglighed”, fortæller hun.

Hanne Ørts Tjell glæder sig til, at NCP 
udkommer i lommeformat, for så vil hun 
bruge det endnu mere. Fuldstændigt, 
som når læger og psykologer på de fælles 
konferencer tager deres diagnosebog op ad 
kittellommen.

Fra forvirring til begejstring - ligesom 
med noget fra IKEA
På University College Sjælland, Ankerhus, 
har man arbejdet med NCP et års tid, og 
Hanne Ørts Tjells ping-pong-oplevelser med 
de studerende er ikke unormale, fortæller 
underviser Line Bak Josephsen:

”Vi har mange studerende, der kommer 
tilbage fra praktik og fortæller, at de har 
hjulpet praktikstederne med at implementere 
NCP. Så selvom det måske nok er version 
5, der udkommer nu, så er det stadig for 
mange kliniske diætister reelt version 1.”
Når de studerende typisk som gruppearbejde 

skal lære at strukturere et behandlingsforløb, 
beder Line Bak Josephsen dem altid om at 
bruge NCP-modellen.

”Modellen minder jo meget om det, vi 
tidligere har gjort, men det nye er, at vi stiller 
en ernæringsdiagnose, og når man bruger 
diagnosekoderne, bliver man nødt til at 
være meget specifik på, hvad det er for en 
problemstilling, man står med.”

Behandlingen bliver mere målrettet, og 
succesoplevelsen bliver tydelig for både 
patient og diætist, når de enkelte mål bliver 
nået.

Det betyder også, pointerer hun, at det fx på 
sundhedscentre og sygehuse bliver lettere at 
dokumentere overfor arbejdsgiveren, hvad de 
kliniske diætister rent faktisk arbejder med 
og med hvilke typer patienter.

Set fra de studerendes synspunkt kan 
NCP-modellen skabe lidt forvirring i starten, 
medgiver Line Bak Josephsen, men hun 
understreger også, at de studerende over 
en bred kam ender med at være meget 
begejstrede.

”Man kan læne sig op ad modellen, indtil 
den ligger på rygraden. Det er jo ikke 
anderledes, end at man også læner sig op ad 
vejledningen, de første gange man kommer 
hjem med noget fra IKEA”, fastslår hun med 
et smil.

ARTIKEL
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Det er bare om at komme i gang
Anette Vinstorp er én af de relativt 
nyuddannede, der faktisk savnede NCP-
modellen det første halve års tid som ansat 
diætist. 

Hun sidder med i FaKD’s styregruppe for 
NCP, og hendes kollega på Sundhedscenter 
Aalborg, Anja Grøn Knudsen, har været 
med i terminologigruppen, der har oversat 
de engelske lister. De lå klar i april, og inden 
da havde Anette Vinstorp og Anja Grøn 
Knudsen sørget for at introducere kollegerne 
til modellen.

”Vi aftalte at starte med at bruge trin 2, dvs. 
ernæringsdiagnosen, og udelukkende bruge 
den i de individuelle ernæringsvejledninger. 
Anja og jeg lavede en skabelon til, hvordan 
man skriver det ind i vores journalsystem 
Care, og så var det ellers bare om at komme 
i gang. Der er ikke nogen forkert måde at 
gøre det på, så man må bare prøve det af”, 
fortæller hun.

Ja, det er lidt tidskrævende i starten, hvor 
man lige skal vænne sig til det, men den tid 
er godt givet ud, for på langt sigt kommer 
man til at spare tid, er hendes erfaring:

”Journalnotatet efter den initiale 
ernæringsvejledning bliver hurtigere at skrive, 
og man bruger kortere tid på at forberede 
sig på opfølgningssamtalen. Jeg kan fx også 
meget lettere overtage en borger fra en 
anden kollega.”
Hendes egen faglighed er meget vigtig for 
Anette Vinstorp, og også på det punkt er 
hun begejstret for NCP-modellen:

”Mine journalnotater bliver mere 
kvalificerede og meget mere præcise. 
Det bliver tydeligt, hvis jeg er kommet 
til at gå lidt let henover noget, og jeg 
bliver ’tvunget’ til at reflektere mere over 
min ernæringsvejledning, når jeg skriver 
journalnotaterne.”

Også det tværfaglige samarbejde høster 
udbytte af modellen:
”I sundhedscentret arbejder også 
sygeplejersker, fysioterapeuter og 
socialrådgivere, og for mig selv bliver det 
tydeligere, hvilke samarbejdspartnere en 
borger har brug for. Samtidig hører jeg, at de 
andre fagpersoner nu lettere kan se, hvornår 
vi som ernæringsfaglige kan komme på 
banen.”

Og det sidste er vigtigt for Anette Vinstorp:

”Vi højner kvaliteten i vores ernærings-
vejledning og vores journalføring, når vi 
giver andre indtryk af, at der er brug for 
os. Det bliver tydeligt for andre, hvorfor det 
netop er os som ernæringsfaglige, der står 
med det her, og derfor er jeg så glad for 
denne her model. Jeg håber virkelig, at den 
bliver spredt ud og bliver brugt af kliniske 
diætister og andre ernæringsfaglige overalt i 
sundhedsvæsnet.”
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Et afgørende paradigmeskift
26 års erfaring som klinisk diætist forhindrer 
ikke Else Lydiksen i at kaste sig ud i noget 
nyt, og hendes begejstring for NCP er 
smittende:

”Jeg har været på kursus tre gange med en 
kollega. Første gang var det spændende, 
men vi kom ikke rigtigt i gang. Anden gang
tog vi en dag ud af kalenderen for selv at 
få det integreret i journalsystemet COSMIC. 
Sofie Wendelboe var coach og en god støtte 
i processen”, indleder hun og fortsætter:

”Da skelettet var klart, var jeg så heldig at 
have en studerende i praktik, som var med 
på at hjælpe med at lave patientnotaterne 
om, så de passede til NCP med trin 1-4. Det 
var et stort arbejde, men det gav også god 
læring, og siden maj har jeg brugt det på 
samtlige patienter.”

”Man skal lige over en dørtærskel, men så 
snart du er i gang, bliver du så grebet af 
det, at du ikke kan lade være. Det er som at 
forelske sig; man kan ikke lægge det væk. 
Når først man får det ind under huden, kan 
man tydeligt se meningen med det.”

Else Lydiksen arbejder i diabetesambulatoriet 
på Sygehus Sønderjylland, og selvom hendes 
vejledning ikke har forandret sig med NCP-
modellen, har det højnet hendes faglige 
niveau og indsats og dermed kvalitetssikret 
diætbehandlingen, mener hun.

”Når jeg i dag skriver notater i COSMIC, 
vurderer jeg på en helt anden måde end 
tidligere, for NCP giver mulighed for mere 
præcise og tydeligere overskrifter, der rent 
grafisk giver et godt overblik, hvor notaterne 
tidligere stod mere i en samlet tekst. 

Samtidig bliver du nødt til at reflektere meget 
mere over, hvad diætbehandlingen har som 
indikator eller fokusområde, for det danner 
udgangspunkt for ernæringsdiagnosen”, 
uddyber Else Lydiksen.

På de daglige konferencer giver læger og 
sygeplejersker ros, fortæller hun, for på 
sygehuse holder de af detaljerede, præcise 
gennemgange, og sådan er hendes NCP-
baserede journalnotater.

”Vi har alle dage kæmpet for respekt og 
anerkendelse, og det kan NCP virkelig være 
med til at give os. For når vi nu med NCP selv 
laver ernæringsdiagnosen, har vi faktisk lavet 
et paradigmeskift. Derfor er NCP et fantastisk 
redskab, som vi kan bruge til at vise andre, 
hvad vi kan og på hvilke måder, kliniske 
diætister adskiller sig fra andre faggrupper. 
Det er jo at få serveret muligheden for en 
offentlig overenskomst på et sølvfad!”

Opkvalificeringen og en fælles terminologi 
kan måske også give nyuddannede og ledige 
bedre muligheder for at komme i arbejde, 
håber Else Lydiksen, der mener, at man som 
klinisk diætist reelt kun kan sige ja til NCP:

”Vi må også være med på noderne, og det 
kræver, at man beslutter, at nu gør vi det 
fra i dag. Det nytter ikke noget at sige, at 
man har for travlt, for efter ganske kort 
tid ligger det på rygraden. Jeg følte mig 
helt amputeret, da jeg for nylig var nødt 
til at henvise en patient på få linjer, og jeg 
kommer aldrig til at gå tilbage til den måde, 
jeg arbejdede på før i tiden.”

”Ja, der var også kvalitet i notaterne tidligere, 
men NCP øger kvaliteten og gør hverdagen 
som klinisk diætist sjovere”, konstaterer Else 

Lydiksen, der i løbet af efteråret skal aflevere 
sin afsluttende diplomopgave – selvfølgelig 
om NCP. 

Et afgørende paradigmeskift

Vidste du, at
- FaKDs formand er 
ambassadør for madskolerne

Se den nyeste NCP-klumme om 

diabetes på side 24 eller tjek 

hjemmesiden på 

http://www.diaetist.dk/viden/

nyt-om/nyt-om-ncp/
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Alzheimer’s Association 
International Conference 2014
”The brains behind saving yours!”

Af Dorthe Wiuf Nielsen, Bestyrelsesmedlem i FaKD, dwn@diaetist.dk

The Alzheimer’s Association International Conference 2014 løb af 
stablen d. 12.-17.juli i København i Bella Centret med smukke Bella 
Sky som nabo. Her mødtes 7000 af verdens førende forskere inden 
for emnet Alzheimer’s disease (AD).

Foreningen af Kliniske Diætister var med. Udover at jeg repræsente-
rede FaKD, deltog jeg også af egen interesse. Vi kender nok alle en 
slægtning, der er ramt af demens. 

Alzheimers er den mest almindelige form for demens, og AD vokser 
på globalt plan. Alzheimers er den eneste dødsårsag af de 10 hyppig-
ste i USA, hvis sygdomsforløb ikke kan forebygges, behandles eller 
mildnes.

Det er interessant at tænke sig, at vi som organisation og faggruppe 
også har en vigtig rolle. Her kan vi som kliniske diætister og andre 
ernæringsprofessionelle også være med til at forebygge og behandle 
og medvirke med vores fag. Jeg bliver selv endnu engang bekræftet i, 
at jeg i sin tid valgte den rigtige uddannelse og levevej. 

Er kvinder mere ramt end mænd?
Når en kvinde er i 60’erne, er risikoen for udvikling af AD 1:6. Til 
sammenligning er risikoen for udvikling af brystcancer 1:11. I USA 
er 2/3-del af alle med AD kvinder, ligesom de fleste behandlere eller 
sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter er kvinder.  

I forhold til, at man inden for en række sygdomme som brystkræft, 
prostatakræft, hjertesygdomme, blodprop og HIV har opnået en 
nedsat forekomst af dødstilfælde i de sidste ca. 10 år, så er antallet af 
døde med Alzheimers sygdom steget med knapt 70 pct.

AD er ikke kun tab af hukommelse. AD forårsager også død.

Tidlig opsporing er af stor betydning
På konferencen blev der fremlagt helt ny forskning, bl.a. at en lugt- 
og synstest viser potentiale til tidlig afsløring af AD.  En nedsat evne 
til at identificere lugte kan være tegn på kognitiv svækkelse, mens 
undersøgelser af øjet kan identificere ophobning af beta-amyloid, 
som er et protein i hjernen, der er tæt forbundet med AD.

Idet AD vokser på globalt plan, er der behov for en hurtig, pålidelig, 
billig og let tilgængelig test, og den er muligvis på vej. Der er sket 
banebrydende forskning inden for AD, der viser, at et nyt protein i 
hjernen nu for første gang er sat i forbindelse med kognitiv svækkelse 
og AD. 

I et post mortem forsøg har man identificeret et nyt og tredje protein: 
TDP-43, som sammen med de mere kendte beta-amyloide og tau- 
proteiner har betydning for svækkelse i hjernens funktioner. 
PET-skanning af hjernen har målt hjernens tau-protein niveau og sat 
et højt niveau i relation til AD.

Et stort finsk 2-årigt klinisk RCT studie, The FINGER Study af livs-
stilsændringer (mangefacetteret livsstil intervention) viser, at hukom-
melsen kan forbedres/ give kognitive fordele hos ældre mennesker, 
der er i risikogruppen for demens. I studiet medvirkede 1260 ældre 
voksne. Studiet viste, at kostvejledning og hjælp med ernæring (nu-
tritional guidance), fysisk aktivitet/ træning, kognitiv træning, sociale 
aktiviteter og kontrol af hjertekarsygdomme forbedrer tankevirksom-
heden. Det er det første studie af sin art.

ARTIKEL

Prøv at svare på disse spørgsmål:
n Hører Alzheimers alderen til? 
n Er Alzheimers fatal? 
n  Behøver du at have en familiehistorie/ genetisk disposition 

for at kunne udvikle Alzheimers? 
n Er Alzheimers den næstmest frygtede sygdom efter cancer? 
n Er Alzheimers i stor fremmarch?

Svarene er næsten givet, eller er de? 

Ellers får du dem her:
Nej (der er en øget risiko m. øget alder, men der er også flere 
unge voksne, der rammes)
Ja
Nej
Ja
Ja
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Det er også muligt gennem rådgivning af pårørende at reducere fore-
komst af depression og angst hos pårørende i op til to år. 

Mål for forebyggelse og behandling
USA skabte i 2012 den første amerikanske plan for at bekæmpe 
AD. Denne plan omfatter det ”kritiske mål”, som blev vedtaget af 
G8-landene på det globale ”Dementia Summit” i 2013, som handler 
om forebyggelse og behandling af AD inden 2025! Målet er ambi-
tiøst, og det er kun ved stærkt fokus på implementeringen og den 
nødvendige økonomiske finansiering af planen, at målet kan tænkes 
at blive opfyldt.

AD er sat i relation til både overvægt, diabetes og insulin resistens, og 
der er en cardiovaskulær sammenhæng, herunder blodtryk (men ikke 
entydigt).

Fremtidens forskning og undersøgelser må vise og udvikle, hvilken 
form for adfærdsandringer og sund livsstil, der skal til.

Konferencen har påpeget, at der er forskel på AD risikofaktorer, og at 
forebyggende tiltag må variere gennem livet og i forhold til alder. 
Man venter på at finde anvisninger på livsstilsændringer, fx hvad 
ligger der i sund kost, hjernevenlig kost, hvilken kost er god, hvilken 
kost skal undgås, hvor meget fysisk aktivitet, og hvilken type, hvad 
betyder søvn, post traumatisk stress sygdom, blodtryk osv.

Der var desuden mange posters, som berørte kost og næringsstoffer 
på en eller anden måde, herunder også betydningen af n-3 fedtsyrer 
og kognitiv funktion.

Nancy Emerson-Lombardo har arbejdet med emnet i The Memory 
Preservation Nutrition Supplement Program, MPNSP, og har kigget på 
betydningen af n-3 fedtsyrer, B-vitaminer, antioxidanter og madvarer, 
som kan mindske det dårlige kolesterol LDL, og hvilken betydning 
dette har på hjernens inflammation, insulinresistens og forekomster af 
proteinfragmentet beta-amyloid, i håb om at kunne give anvisninger 
på effektive og sikre diætetiske retningslinier ved demens. 

 AD er et emne, vi vil høre meget mere om, og som vi roligt kan in-
volvere os i som faggruppe.  Der må være mange jobmuligheder i det 
forebyggende og behandlende arbejde, hvis vi skal nå målet i år 2025 
med en betydelig mindre forekomst af AD, bedre livskvalitet ved AD 
og mindre død af AD.

Som ernæringsprofessionelle synes det derfor oplagt, at vi skal arbejde med ”healthy aging”, 
herunder kontrollere blodtryk, vægt, kolesterolmålinger, aktivitet af både krop og hjerne, 
hjernevenlig kost, som er lav på fedt og inkluderer frugt, og grøntsager og sikre bibeholdelse 
af social aktivitet.

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.
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FOKUS PÅ PROTEIN

Proteinrig kost - flere  minusser end plusser
Proteinrig kost har været udråbt som løsning på fedme og velfærdssygdomme. Fortalerne har omfattet etablerede ernæringsfor-
skere og alternative kostvejledere. De nyeste nordiske næringsstofanbefalinger har imidlertid fastholdt uændrede proteinanbefa-
linger. Årsagen hertil er fravær af overbevisende holdepunkter for sundhedsfremmende effekter af proteinrig kost. Dertil kom-
mer, at proteinrig kost kan øge hyppigheden af visse sygdomme, herunder kronisk nyresvigt.  

Af Peter Marckmann, dr.med, speciallæge i intern medicin og me-
dicinske nyresygdomme, overlæge ved medicinsk afdeling, Roskilde 
Sygehus, pmar@regionsjaelland.dk

De seneste år er der igen skyllet en diæt-modebølge henover landet. 
I landsdækkende medier har både etablerede ernæringsforskere, 
med professor Arne Astrup fra Københavns Universitet som den mest 
synlige, og alternative kostvejledere som eksempelvis kokken Thomas 
Rode, lovprist proteinrig kost under betegnelser som palæokosten, 
stenaldermad eller Diogenes kosten. Protein-fortalerne mener, at pro-
teinrig kost er svaret på fedmeepidemien og forskellige velfærdssyg-
domme, og at vores kostråd bør ændres i retning af markant højere 
proteinanbefalinger. Men proteinfortalerne har ikke haft tilstrækkeligt 
gode argumenter: I den spritnye revision af de nordiske nærings-
stofanbefalinger har man fastholdt hidtidigt gældende anbefalinger 
for protein-indtagelsen (10-20 pct. af energien)(1). Det er der gode 
grunde til. For det første er det meget tvivlsomt, om øget protein-
indtagelse reelt vil have nogen effekt på fedme-forekomsten. For det 
andet er der bekymring for, at proteinrig kost baseret på animalske 
fødevarer (kød og mejeriprodukter) vil kunne give anledning til flere 
tilfælde af hjertekarsygdom, tarmkræft og kronisk nyresvigt. 

Protein, fedme, hjertekar og kræft
Passer det, at meget protein gør mennesker slanke?? Hvis man ser sig 
omkring i verden, er det ikke den første indskydelse, man får. For det 
er jo netop i de velstående lande, hvor der spises meget kød, og hvor 
kostens proteinindhold ligger i den højere ende, at fedmen boomer 
allermest. Men det kan der jo være mange andre årsager til.  Hvad 
med videnskabelige undersøgelser?

Der findes en række interventionsforsøg af varierende kvalitet, som 
har vist, at proteinrig kost kan medføre et vist vægttab, især hvis 
personerne som udgangspunkt er markant overvægtige. Imidler-
tid er effekten ganske beskeden med et vægttab på 1.2 kg over 3 
måneder sammenlignet med kontrolkosten, som i øvrigt ofte er en 
noget underlødig kost, ikke mindst med hensyn til fiber-indholdet (2). 
Med længere opfølgningstid forsvinder effekten oftest (2). Fra Arne 
Astrups forskergruppe publiceredes for få år siden Diogenes-undersø-
gelsen (3). I den ledsagende pressemeddelelse fra forskergruppen blev 
det fortalt, at ”danske forskere endelig har løst fedmegåden”, og at 
”en proteinrig kost med flere magre kød- og mejeriprodukter ...virker, 
når du vil tabe dig”. Imidlertid var resultaterne slet ikke så gunstige 
som først udmeldt, når de granskes lidt nærmere. Undersøgelsen 

viste reelt, at overvægtige personer, som havde tabt sig 11 kg på en 
pulverkur, var i stand til at holde deres vægt på 88 kg og deres BMI 
på 30,4 kg/m2 uændret over de 26 uger, som forsøget varede, når de 
spiste en proteinrig kosttype (omkring 22 E % protein) forudsat, at 
den samtidig havde et relativt lavt glykæmisk index. De forsøgsperso-
ner, som spiste en proteinrig kost med et lidt højere glykæmisk index, 
oplevede en vægtstigning på i gennemsnit godt 1 kg over samme 
tidsrum. De 2 andre kosttyper, som anvendtes i forsøget, havde 
lavere proteinindhold (omkring 18 E %) og medførte vægtstigninger 
på 1-2 kg over de 26 uger, ligesom man så det i kontrolgruppen. 
Undersøgelsen viste altså absolut intet vægttab med den proteinrige 
kosttype, men derimod enten uændret eller stigende vægt afhængig 
af kulhydrat-kvaliteten, og det til trods for at forsøgspersonerne som 
udgangspunkt var klart overvægtige. Forsøget kan i øvrigt kritiseres 
for, at de proteinbegrænsede kosttyper (18 E % protein), som blev 
benyttet i forsøget, var underlødige, ikke mindst med hensyn til deres 
fiberindhold (2 g/MJ), og at de ikke var ordentligt karakteriseret med 
hensyn til fedt- og kulhydratkvalitet. 

Når man ser på store observerende undersøgelser af europæiske be-
folkningsgrupper, kommer man i endnu højere grad til at tvivle på, at 
proteinrig kost er løsningen på fedmeproblemet. En enorm kohorte-
undersøgelse af 373.803 personer fra 10 europæiske lande inklusive 
Danmark viste således, at personer, som spiste proteinrigt (over 22 E 
% protein) havde en 23-24 pct. højere risiko for at udvikle overvægt 
eller fedme sammenlignet med de personer, som spiste relativt prote-
infattigt (under 14 E %)(4).

Diskrepansen mellem resultater af interventionsforsøg på overvægtige 
fede personer og observationer af den generelle befolkning er nyligt 
berørt i et interessant arbejde (5). Konklusionen på dette arbejde må 
forstås derhen, at det er meget problematisk at benytte resultaterne 
af de kliniske forsøg på overvægtige personer som udgangspunkt for 
at anbefale den generelle befolkning at spise proteinrigt. 

Det skal kort nævnes, at andre alvorlige sygdomme muligvis kan 
fremprovokeres af proteinrig kost. En stor svensk kohorteundersøgel-
se tyder på, at hyppigheden af hjertekarsygdomme stiger med 4 pct., 
for hver gang proteinindtagelsen øges med 10 pct. (eksempelvis fra 
10 til 11 E %)(6). Der er også betydelig mistanke om, at proteinrig 
kost baseret på stor indtagelse af kød fremmer kræft, ikke mindst 
tarmkræft (7, 8).
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Proteinrig kost og kronisk nyresygdom
Hyperfiltration
Det er kendt gennem mange år, at proteinrig kost medfører øget 
blodgennemstrømning af nyrerne og øget produktion af råurin (9). 
Man kalder fænomenet hyperfiltration. Populært kan man sige, at 
proteinrig kost sætter nyrerne på overarbejde. Dyreforsøg viser, at 
den øgede blodgennemstrømning medfører et øget blodtryk i de 
karnøgler, som producerer råurinen. Den øgede nyreaktivitet afspejler 
sig i nyrernes størrelse: de svulmer simpelthen op, når der spises 
proteinrigt. Et nyligt griseforsøg viste, at nyrerne i de grise, som fik 
proteinrigt foder (35 E % protein) svulmede op, så de var 60-70 pct. 
større end nyrerne i de grise, som fik foder med lavere proteinindhold 
(15 E %)(10). Samtidig sås øget ardannelse i grisenyrerne, hvilket 
dokumenterer en irreversibel nyreskade. Tilsvarende forandringer er 
rapporteret fra ældre rotteforsøg. Astrups gruppe har i et af deres 
forsøg demonstreret de samme effekter af proteinrig kost hos men-
nesker: Blot 6 måneder på en kost med 1.6 g/kg/dag medførte, at 
forsøgspersonernes nyrer blev 4-5 pct. større end kontrolpersonernes 
nyrer (kontrolgruppen fik 1.0 g protein/kg/dag)(11). Proteinrig kost ser 
med andre ord ud til at overbelaste nyrerne, så de svulmer op og med 
tiden udvikler kroniske skader.

Øget natriumindtagelse og hypertension
Proteinrig kost baseret på animalske fødevarer (mejeri- og kødpro-
dukter) vil med stor sandsynlighed være forbundet med en øget 
indtagelse af natrium-salt, idet fødevarerne dels kan have et naturligt 
højt natrium-indhold, dels fordi de i forarbejdet udgave næsten altid 
er beriget med natriumsalte af hensyn til smag, farve og holdbar-
hed. Fødevareinstituttet har for nylig i en modelberegning vurderet, 
at saltindtagelsen kan forventes at stige omkring 25 pct. (fra 2.9 til 
3.6 g natrium, eller fra 7.4 til 9.2 g salt dagligt), såfremt den danske 
befolknings gennemsnitlige proteinindtagelse øges fra 14 til 25 E % 
ved øget indtagelse af animalske fødevarer (se detaljer i reference 12). 
Både observerende og eksperimentelle undersøgelser har vist, at en 
øget natriumindtagelse af denne størrelsesorden har en betydende 
negativ effekt på blodtrykket (det vil stige) og dermed på forekomsten 
af dels hjertekarsygdomme, dels kronisk nyresygdom (13-19).

Øget tendens til nyresten 
Animalsk protein har en uheldig indvirkning på urinens sammen-
sætning, idet den dels bliver mere calciumholdig, dels får et lavere 
pH (se detaljer i reference 12). Begge forhold fremmer tendensen til 
dannel sen af krystaller i urinen og dermed tilbøjeligheden til nyresten. 
Animalsk baseret proteinrig kost kan derfor også ad denne vej true 
nyrernes funktion, idet stendannelse i urinvejene giver øget risiko for 
problemer med urinafløbet og for belastende urinvejsinfektioner, som 
tenderer til at recidivere eller blive kroniske.

Proteinrig kost - flere  minusser end plusser

 

Proteinrig kost

Kronisk nyresygdom

Hvis animalsk protein:
Calciumberiget og

forsuret urin

Hvis animalsk protein:
Øget natrium indtagelse

Nyresten

Nyreskade

Systemisk hypertension

Glomerulær hypertension

Glomerulær 
hyperfiltration

Figur 1. Proteinrig kost og kronisk nyreskade - mulige årsagsveje
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Idrætsudøvere og 
proteinbehov
Ingen grund til at bruge fancy produkter, proteinpulvere eller drikke 
med diverse vitaminer m.m.

Mange unge idrætsudøvere, der træner meget, vil have et lidt øget proteinbe-
hov. Dette behov vil automatisk blive dækket af den øgede energiindtagelse, de 
har. Proteinindtagelsen kan med fordel fordeles over flere måltider, gerne med 
valg af proteinholdige fødevarer lige efter træning for at maximere proteinsynte-
se, og dertil behøves ikke mere end 20-25 g protein.
På Team Danmarks hjemmeside henvises der til australske retningslinjer samt en 
rapport fra Nutrition Working group of the International Olympic Commitee, 
2012.
 
Hvis du vil vide mere, se:
 
http://www.teamdanmark.dk/~/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/
Documents/Forside/Eksperter/Sportsern%c3%a6ring/Nutrition%20for%20Ath-
letes_IOC_%202012.pdf?TimeStamp=41867,6590046759

Samlede betragtninger
Hyppigheden af fedme, hjertekarsygdomme, kræft og kronisk nyresygdom varierer 
betydeligt fra land til land og over tid, hvilket dokumenterer, at disse sygdomme er mil-
jøpåvirkelige. En af de helt afgørende miljøfaktorer er kostens sammensætning. Som det 
fremgår af denne artikel, kan proteinrig kost, især den form som er baseret på animal-
ske fødevarer, næppe forebygge disse tilstande/sygdomme. Tværtimod er der holde-
punkter for, at proteinrig kost kan medføre øget sygelighed, herunder større hyppighed 
af kronisk nyresygdom (figur 1). Der er derfor god grund til at prøve at dæmme op for 
den store popularitet, som proteinrige kosttyper har opnået, ikke mindst i fitnesscentre, 
hvor man kan finde eksempler på helt ekstreme indtagelser af protein på 30-40 E %. I 
den sammenhæng kan landets diætister have en vigtig rolle at spille.  
Ud over de rent sundhedsmæssige problemer med proteinrig kost må man forholde sig 
til de miljømæssige og politiske konsekvenser af en sådan kosttype. I den forbindelse er 
det væsentligt at vide, at proteinrige fødevarer, og især de animalske fødevarer, hører 
til de fødevarer, som ved deres produktion medfører det allerstørste ressourceforbrug 
og den allerstørste miljøbelastning (20). Proteinrig kost og bæredygtighed er derfor 
uforenelige størrelser. Desuden kan promovering af proteinrig kost bidrage til den store 
ulighed i den globale fødevareforsyning, idet øget produktion af proteinrige fødevarer 
til den rige del af verden vil kunne true produktionen af billigere fødevarer til verdens 
fattige lande.

Som det fremgår af denne artikel, er der adskillige forhold, der taler imod at anbefale 
befolkningen at spise proteinrigt. På baggrund af den eksisterende viden må det anses 
for både sundhedsmæssigt og miljømæssigt klogest at følge de gældende anbefalinger 
for indtagelse af protein (10-20 pct. af kostens energi).
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Hør også Peter Marckmanns oplæg ”Proteinrig kost, fedme  
og kronisk nyresygdom” på årsmødet den 31. oktober 2014 !
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FOKUS PÅ PROTEIN

Mælkevejen til nok 
protein har fået en genvej
Af Ane Rytter, Cand. Scient. i klinisk ernæring, klinisk diætist,  
ane.rytter@regionh.dk

 
Det er ikke kun i den kliniske ernæringsverden, at der er fokus på pro-
teiner. Proteiner er blevet lige så hippe, som fedt var skrækkeligt tidli-
gere. Derfor har nye valleproteinberigede mejeriprodukter fundet vej 
til supermarkederne. Effekten af anvendelse af Arla Cultura Minimælk 
Protein+ og Mathilde Sport Kakao i forbindelse med ernæringsterapi 
til patienter med levercirrose og større brandsår er blevet afprøvet på 
Rigshospitalet. Resultaterne af afprøvningen viser, at patientaccepten 
af produkterne er god, og at produkterne følgelig har et betydeligt 
potentiale i den diætetiske behandling af patienter med særligt højt 
proteinbehov. 

I klinisk praksis er det typisk sværere at sikre et tilstrækkeligt protein-
indtag end at opnå dækning af energibehovet. Blandt de afdelinger, 
hvor jeg går tilsyn, har særligt levercirrosepatienter og brandsårspa-
tienter højt proteinbehov sammenlignet med de øvrige patientgrup-
per. Derfor er udfordringen at opnå dækning af patienternes protein-
behov også tilsvarende større. Det er således et hverdagsproblem at få 
tilstrækkeligt protein i patienterne, hvorfor nye løsninger hele tiden er 
i søgelyset. 

Mælk er en af de klassiske genveje til at øge indtaget af protein hos 
indlagte. Lanceringen af Cultura Minimælk Protein+ og Mathilde 
Sport Kakao, der begge er tilsat valleprotein, er derfor interessant, da 
disse indeholder 40-50 pct. mere protein end almindelig mælk/kakao. 

Såfremt patienter smagsmæssigt ville kunne acceptere produkter-
ne, og de kvantitativt kunne indtage gode mængder, ville dækning 
af proteinbehovet kunne lettes betragteligt ved anvendelse af den 
proteinberigede mælk/kakao. Derfor afprøvede vi Cultura Minimælk 
Protein+ og Mathilde Sport Kakao i forbindelse med ernæringsterapi 
til patienter med levercirrose og store brandsår. 

Proteinbehovet hos de inkluderede patientgrupper
For levercirrosepatienter i ernæringsterapi er proteinbehovet 1,5-1,8 
g/kg/dag.1 En patient på 60 kg vil således skulle indtage 90-108 g 
protein. I relation til patienter med større brandsår (> 10 % for-
brænding) vurderer og justerer jeg dagligt proteinbehovet bl.a. på 
baggrund af måling af døgnurin-karbamidudskillelsen. Proteinbehovet 
for patienter med store brandsår ligger i området 100-400 g protein 
pr dag, hvor hovedparten har et behov omkring 150-200 g. 

Metode
Produkterne blev udelukkende afprøvet på voksne patienter. Afprøv-
ningen af produkterne tog udgangspunkt i tre parametre: 

n  Undersøgelse af merproteinindtaget ved indsamling af 15 da-
ges kostregistreringer fordelt på mindst 5 forskellige patienter 
på henholdsvis hepatologisk klinik og brandsårsafsnittet. Dvs. en 
kortlægning af add-on effekten ved at skifte fra almindelig mælk til 
produkterne med ekstra valleprotein - den ekstraordinære protein-
gevinst kunne man kalde det, som patienterne høster ganske uden 
ekstra arbejdsindsats. 

n  Sensorisk vurdering af produkterne ved hjælp af VAS-scoring. 
Patienterne blev bedt om at markere deres vurdering på en skala 
fra ”ikke godt = 0” til ”meget godt= 10” i forhold til 6 parametre: 
Udseende, duft, smag, konsistens, eftersmag og samlet indtryk. 

n  Evaluering af sygeplejerskernes oplevelse af produkterne i den 
kliniske dagligdag vha. semistrukturerede interviews af mindst 5 
sygeplejersker på både brandsårsafsnittet og hepatologisk klinik. 
Fokus var patienternes accept af produkterne og sygeplejerskernes 
praksiserfaring, herunder behovet for nødning. 

Resultater
Opgørelse af merproteinindtag som følge af indtag af proteinberigede 
produkter
I alt 15 kostregistreringer fordelt på 5 konsekutive brandsårspatienter 
og tilsvarende 15 kostregistreringer fra 7 levercirrosepatienter indgik i 
evalueringen. 

   Sammenligning af næringsindhold i proteinberigede - og almindelige produkter

Produkt                                                  Energi (kJ/dl) Protein (g/dl)

Almindelig mælk 140-260 3,5

Cultura Minimælk Protein+ 190 5,3

Kakaoletmælk 290 3,5

Mathilde Sport Kakao 280 5,0
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Cultura Minimælk Protein+
Brandsårspatienterne indtog i gennemsnit 2330 ml (range: 950-4000 
ml). Patienternes gennemsnitlige proteinindtag fra mælken udgjorde 
i gennemsnit 123 g/dag. Heraf var det gennemsnitlige merindtag 42 
g/dag sammenlignet med almindelig mælk/kakao. Leverpatienterne 
indtog gennemsnitligt 1177 ml (525-2625 ml). Det gennemsnitlige 
proteinindtag fra mælken udgjorde 62 g/dag, hvoraf den ekstra pro-
teingevinst var 21 g/dag. 

Mathilde Sport Kakao
Indtaget af kakaomælk blandt brandsårspatienterne var gennemsnit-
ligt 863 ml (100-1625ml), svarende til gennemsnitligt 43 g protein og 
heraf en proteingevinst på 13 g/dag. Leverpatienterne indtog i gen-
nemsnit 493 ml (175-1000 ml) svarende til 25 g protein/dag, således 
udgjorde proteingevinsten gennemsnitligt 7 g/dag.

Sensorisk evaluering af produkterne
Generelt var patienternes kommentarer, at produkterne ikke nævne-
værdigt adskilte sig fra almindelig mælk og kakao. Den parameter, 
hvor produkterne scorede dårligst, var relateret til eftersmagen, som 
enkelte patienter syntes bar præg af den lidt tørre fornemmelse på 
tungen, som valleprotein kan give. Samlet set var der ingen af de i alt 
12, der deltog i afprøvningen, der fravalgte produkterne. 

Sygeplejerskernes oplevelse af produkterne i forbindelse med 
afprøvningen
Det beskrives som en væsentlig fordel, at produkterne er tyndtfly-
dende og kan drikkes sammen med øvrige mad, såvel som mellem 
måltiderne, uden at mætte betydeligt. Sygeplejerskerne oplever, at 
patienterne finder det positivt, at produkterne er udviklet til raske. 10 
g protein i et glas mælk flytter væsentligt på det samlede proteinind-
tag, og sygeplejerskerne oplevede som følge heraf, at det var lettere 
at motivere patienterne til at drikke et glas mælk/kakao end sædvan-
ligt. En væsentlig ulempe var, at mælk/kakao drikkes koldt. Det er 
dermed ikke egnet til at stå på sengebordet i flere timer på linje med 
vand og saft. Derfor stilles der større krav til sygeplejerskerne i forhold 
til at huske hyppigt at servere mælken særligt for de patienter, der 
ikke er mobile.

Diskussion 
Afprøvningen har hverken været randomiseret eller blindet. Det er en 
styrke ved metoden, at det faktiske proteinindtag er blevet evalueret. 
Derimod er en teoretisk anvendelse af konventionel mælk/kakao som 

sammenligningsparameter en svaghed, da det ikke er til at vide, om 
patienterne ville have indtaget en tilsvarende mængde, hvis de havde 
drukket almindelig mælk/kakao. 

Det betydelige indtag af proteiner via mælkeprodukterne gav pa-
tienterne mulighed for at spise mere frit og mindre proteinfokuseret. 
Dette var en stor lettelse for patienterne – og sygeplejerskerne. 

For enkelte patienters vedkommende betød anvendelsen af de beri-
gede produkter, at de opnåede deres proteinbehov uden samtidigt at 
få opfyldt deres energibehov. Derfor forsøgte vi at tilsætte piskefløde 
til deres mælk/kakao i forholdet 1:10, hvilket øger fedtindholdet til 
3,9 g/dl svarende til lidt mere end sødmælk. Dette fungerede fint i 
praksis.   

Dog er det tydeligt, at patienterne ikke af sig selv vælger den 
proteinberigede mælk/kakao. Det er ikke nok, at mulighederne er i 
køleskabet. Patienterne er ofte ikke bekendt med produkterne, og de 
vælger derfor typisk almindelig mælk og kakao i velkendt emballage. 
I flere tilfælde har patienter, der ikke habituelt drikker mælk, valgt at 
indtage de omtalte produkter. Det er således værd at omformulere 
spøgsmålet: ”Drikker du mælk?” til ”Kan du drikke mælk?”

Konklusion
Patienterne gav i den sensoriske evaluering udtryk for en god accept 
af produkterne. Dette blev afspejlet i det betydelige indtag af produk-
terne i forbindelse med ernæringsterapien. Den ekstra valleprotein 
gav en væsentlig proteingevinst, svarende til 3-6 æg for mælken og 
1½-2 æg for kakaoen sammenlignet med almindelig mælk/kakao. 
Enkelte patienter fandt, at mælken/kakaoen havde en tør eftersmag. 
Protein-energiprocenten i produkterne er så høj, hvilket betyder, at 
proteinbehovet i nogle tilfælde blev opnået, uden at energibehovet 
samtidigt blev mødt. Produkterne bidrog samlet set væsentligt til 
sufficient indtag af protein hos de inkluderede patienter.

Arla har intet haft med afprøvningen eller initiativet til afprøvningen 
at gøre. 

Referencer
1.  Kondrup, J. Nutrition in End-Stage Liver Disease. I: Preedy VR et al., ed. Nutrition, 

Diet Therapy and the Liver. New York: CRC Press, 2010: 337-50.
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Figur 1. 
VAS-score. Sensorisk vurde-
ring af de proteinberigede 
produkter på en skala fra 
”ikke godt = 0” til ”meget 
godt= 10” i forhold til 6 
parametre: Udseende, duft, 
smag, konsistens, eftersmag 
og samlet indtryk. (n=12)
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ENDELIG NOGET 
AT TYGGE PÅ!

Årets mest innovative nyhed indenfor slankprodukter

250UDVALGTE KALORIERITALIENSKE GRYDERRETTERALEXANDRA ZAZZI

udviklet sammen med kokken

Lækre italienske gryderetter
Sammen med kokken Alexandra Zazzi har Allévo 
udviklet tre smagfulde italienske gryderetter, der 
kan erstatte et eller flere af dagens måltider. 
Kombineret med motion og i øvrigt sund kalorie-
fattig mad, kan måltiderne hjælpe med at opnå et 
vægttab eller bibeholde vægten. 

Produktfakta:
•	 32-57% grøntsager og bælgfrugter
•	 Uden smagsforstærkere
•	 En sammensætning med alt hvad der behøves 

for at erstatte et måltid.Kun 250 kcal. pr. måltid
•	 Tilsæt 2 dl. vand og varm i mikrobølgeovn eller 

gryde - det tager kun 5 minutter.

250UDVALGTE KALORIER
ITALIENSKE GRYDERRETTER

ALEXANDRA ZAZZI

udviklet sammen med kokken

Cederroth A/S står bag Allévo, som forhandles via den 
danske dagligvarehandel. For spørgsmål og kommen-
tarer vedrørende Allévo ring 43 66 40 00 eller mail til 
danmark@cederroth.com
Besøg www.allevo.dk for mere information om Allévos 
metode, sortiment mv.



Af Sofie Wendelboe, klinisk diætist, NCP-nørd 
og Formand for FaKD, sw@diaetist.dk

I sidste udgave af Diatisten var NCP-klum-
mens fokus ernæringsdiagnosen ved diabetes. 
I denne klumme vil jeg vise dig, hvordan du 
bruger hele modellen, og hvordan den relate-
rer sig til ernæringsdiagnosen.

Trin 1: Ernæringsvurdering
Når du har din terminologiliste for trin 1, kan 
du læse den igennem og udvælge de data, 
der er relevante i din dataindsamling (1).
I forbindelse med optagelse af kostanamnese 
og i samtalen med patienten vil vores fokus 
altid relatere sig til henvisningsårsagen, og 
ved henvisning i forbindelse med undervisning 
i kulhydrattælling vil fokus være på kulhydra-
ter (FH-1.5.3). Alligevel er der andre relevante 

data, som vi gerne vil indsamle, fx mæng-
de, type og fordeling af mad (FH-1.2.2), 
alkoholindtagelse (FH-1.4.1), kulhydrat-insu-
lin-ratio (1.5.3.7), ernæringsrelateret erfaring 
(FH-2.1.2). Det er også medicin (FH-3.1.1), 
fx type og mængde af insulin, det er 
patientens viden og færdigheder (FH-4.1), 
holdning og indstilling (FH-4.2) samt adfærd 
(FH-5). Derudover er det patienten aktivitets-
niveau (FH-7.3) og forskellige blodprøver, 
fx HbA1c (BD-1.5.3) og blodsukkerprofil 
(BD-1.5.4 + 1.5.5). 
Hvis det er første samtale, er det også 
relevant med en klientanamnese (CN), dvs. 
information om personlige- (CH-1), medicin-
ske- (CH-2) og sociale (CH-3) forhold. 

Når du kender den patientgruppe, som du 
arbejder med, kan du kigge gennem termino-
logilisten for trin 1 og genkende de data, som 
du helt automatisk indsamler ved en initial 
diætbehandling. De data, som du indsamler 
i forbindelse med trin 1, bruges både til din 
ernæringsvurdering og til at måle effekten af 
din ernæringsintervention.

Trin 3: Ernæringsintervention
Din ernæringsintervention skal rette sig 
mod årsagen til ernæringsdiagnosen. I dette 
tilfælde er det noget omkring viden, men det 
kan også være motivation, kulturelle årsager, 
vaner, præferencer.

 Selve ernæringsundervisningen vil være 
”Andre eller relaterede emner, kulhydrattæl-

ling” (E-1.6), og anvendelse af ernæringsun-
dervisningen kan være at fortolke årsager til 
blodsukkerstigning/ fald (E-2.1). 
Ernæringsvejledningen skal fastsætte teori og 
strategi. Denne pt. er motiveret for ændring 
i adfærd, da det vil give større livskvalitet, og 
der kan vælges teorien health-belief-modellen 
(C.1-2), samt at strategien er selvmonitorering 
(C-2.3) ved hjælp af dagbog over kulhydra-
tindtag, blodsukker og mængde af insulin.  
Det er ikke sikkert, at du i praksis vælger en 
teori og en strategi samt dokumenterer det i 
journalen, men det er meningen med NCP, at 
dette også dokumenteres. 

Trin 4: Ernæringsmonitorering- og evaluering
Som allerede beskrevet skal du udvælge, 
hvilke indikatorer du vil måle på, for at vise, at 
der er effekt af ernæringsinterventionen. 

NCPNCP ved diabetes (kulhydrattælling)
- Sådan bruger du hele modellen

NCP KLUMMEN

Ernæringsdiagnosen: Ændrede ernæ-
ringsrelaterede blodprøver (svingende 
BS-værdier), relateret til at pt. ikke 
tidligere er vejledt og derfor ikke ved, 
hvilke fødevarer der påvirker blodsuk-
keret, dokumenteret ved ofte hypo- og 
hyperglykæmi. Pt. fortæller desuden, 
at det er svært vurdere, hvor meget 
insulin, der skal tages til det enkelte 
måltid. Har et ønske om at lære kulhy-
drattælling for bedre at kunne styre BS.

Eksempler på årsager til Ændrede 
ernæringsrelaterede blodprøver
Motivation: Vil bare være som andre 
teenagere og vil derfor ikke måle BS 
hele tiden
Kulturelle årsager: Andre spisemønstre 
end vanligt pga. Ramadan
Vaner: Løber lange ture hver anden 
dag, men spiser samme mængde og 
tager samme mængde insulin
Præferencer: Elsker frugt, og pga. 
sæsonen spises store mængder uden at 
ændre i insulin

Kode Indikator Succeskriterier

BD-1.5.4 + 1.5.5 Blodsukkerprofil BS mellem 4 og 10

FH-4.1.1 Niveau af viden og færdigheder Bedring fra basal til moderat ifht kulhydrattælling

FH-4.1.2  Diagnosespecifik viden Kan vurdere kulhydratindhold i fødevarer, og hvor  
 meget insulin, der skal tages til hvert måltid

Boks 1.
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Immunonutrition improves functional capacities in head and neck 
and esophageal cancer patients undergoing radiochemotherapy:  
a randomized controlled trial.

(Vasson, M. P., Talvas, J., Perce, O., Dillies, A. F., Pezet, D., et al., 2014 Clinical Nutrition)

Af Randi Tobberup, klinisk diætist, scient. i klinisk ernæring,  
randisvarsted@gmail.com

Baggrund: Der ses en høj forekomst af underernæring  hos ho-
ved-hals (H-H) og øsofaguscancer patienter,  hhv. 30-40 pct. og 80 
pct. af disse patienter. Underernæring hos denne type patienter er 
associeret med længere indlæggelsestid, dårligere respons og øget 
forgiftning af behandling, dårligere livskvalitet og funktionsevne samt 
lavere mortalitet. Hertil observeres underernæring at have en negativ 
effekt på immunfunktionen ved at inducere T-lymfocytopeni og 
dysfunktion, reduceret monocytforekomst og reduceret prostaglan-
din koncentration. Radiokemoterapi (RKT) er associeret med akut og 
forsinket toksisk effekt, hvoraf flere bivirkninger kan påvirke indtaget 
af mad. Derfor benyttes enteral ernæring (EN) både før og under 
behandling. Immunonutrition menes at begrænse de skadende bivirk-
ninger på immunsystemet, samt forebygge forringelse af underernæ-
ring og funktionsevne.  

Metode: I et multicenter, dobbeltblindet lodtrækningsforsøg med 
voksne patienter med H-H- eller øsofaguscancer i behandling med 
kemoterapi, blev patienterne randomiseret til at modtage enten im-
munmodulerende, enteral ernæring (IEN) eller isokalorisk, isonitroge n 
enteral ernæring (SEN, standard ernæringsgruppen) i 5 dage inden 
opstart og til endt forsøg (5-7 uger).  IEN indeholdt 13g/L arganine, 
3,4g/L eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) og 1,3g/L 
ribonekleotider (IMPACT®, Nestlé HealthCare Nutrition). Patienterne 
modtog mindst 1500mL/d over 12-14 timer. Yderligere tilførsel af 

energi og protein i form af et standard enteral ernæringspræparat
(Isosource Energy®) blev anvendt ved behov for at opnå 35-40 kcal/
kg/d og 1,5-1,8 g protein/kg/d. Diætister monitorerede ugentligt 
indtag af normal mad (via 24 H recall metoden), vægt, BMI, procent 
vægttab, lean body mass (LBM), og fedtmasse (FM) ved brug af impe-
dansmåler. Ernæringsstatus blev vurderet ved hjælp af Nutritional Risk 
Index (NRI), som består af følgende elementer: 1,519 x albuminemia 
(g/l) + 41,7 x (faktisk vægt/habituel vægt (kg)). Patienternes ernæ-
ringsstatus klassificeres som NRI ≥97,5 velernæret; NRI 83,5 - 97,5 
moderat underernæret; NRI ≤ 83,5 svært underernæret. Overarms-
styrke blev vurderet ved håndgribe-dynamometer. 

Nutritional Risk Index (NRI består af følgende elementer: 
1,519 x albuminemia (g/l) + 41,7 x (faktisk vægt/habituel vægt (kg))

Resultat: 37 (18+19) patienter blev randomiseret, hvoraf 28 (13+15) 
patienter fuldførte. Frafald skyldtes dødsfald (n=1), afvigelse fra 
protokol (n=3), manglende kompliance (n=4) og komplikation til 
kemoterapi (n=1). Patienterne var sammenlignelige ved baseline, 
hvoraf 70 pct. var moderat underernæret i SEN (n=8) og IEN (n=10), 
og nyligt vægttab hos ca. 10 pct. i begge grupper. Indtag af energi 
og protein var ikke signifikant forskellig i de to grupper. Fra opstart 
til endt forsøg sås signifikant øget vægt (+1,8±2,7kg, p<0,05), BMI 
(+0,7±0,9 kg/m2, p<0,05) og LBM (+2,1±3,2 kg, p<0,05) i IEN, mens 
der ikke sås signifikant forskel mellem de to grupper. 

FORSKNINGSKLUMMEN

Dine indikatorer er de tegn og symptomer, 
du har beskrevet i ernæringsdiagnosen, og 
de data, du indsamler i trin 1. Dvs. at du skal 
udvælge, hvilke data du vil indsamle ved den 
opfølgende samtale med henblik på at kunne 
vurdere, om der er en effekt af ernæringsin-
terventionen og en bedring i ernæringsdiag-
nosen. I dette tilfælde er det antal hypo- og 
hyperglykæmier, pt.s viden og færdigheder 
(evne til at vurdere mængde af mængde af 
kulhydrat i et måltid og beregne mængde af 
insulin til det omtalte måltid.)

Når du har udvalgt, hvilke data du vil bruge 
som indikatorer, skal du udvælge succeskrite-
rier - se se boks 1. Indikatorer og succeskrite-
rier kan også være mere konkrete. Fx kan en 

indikator være indtagelse af kulhydrat, sukker 
(FH-1.5.3.2), og succeskriteriet være at undgå 
sukkersødet sodavand. 

Det nye er metoden
Metoden er ny, men ikke selve indholdet i 
diætbehandlingen. Når du først har prøvet 
NCP på de første 20 patienter, så vil det føles 
lettere. For de studerende, som får det ind 
med ”modermælken” på uddannelsessteder-
ne, vil det føles unaturligt ikke at bruge denne 
model. 

Se også hjemmesiden
Terminologi trin 1+4, Terminologi trin 2, 
Terminologi trin 3, Snapshots for ernærings-
vurdering, ernæringsdiagnose, ernærings-
intervention og ernæringsmonitorering og 
-evaluering.

Udgivet af AND, American Dietetic Associa-
tion og dansk oversættelse findes på vores 
hjemmeside: http://www.diaetist.dk/viden/nyt-
om/nyt-om-ncp/

Reference
1.  International Dietetic & Nutrition Termino-

logy 4th Edition, AND 2013
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Subgruppeanalyse af de underernærede patienter viser, at vægt, BMI 
og LBM var signifikant øget i begge grupper. En signifikant forskel 
mellem SEN og IEN var observeret i FM (hhv. -0,6±0,9 vs. +0,7±1.3, 
p < 0,05), mens vægttab i procent faldt hos IEN (9,9±7,5 vs. 6.4±5,8 
pct., p<0,05). 
Blodprøver viste, at argininemia var uændret hos IEN, men signifikant 
reduceret hos SEN (-40%), EPA og DHA var signifikant øget (x2) i IEN 
med en signifikant forskel mellem IEN og SEN ved endt forsøg, og 
markør for nukleotider (uricemia) var signifikant reduceret hos SEN 
og signifikant øget hos IEN (-86,9±73 vs. 101,3±73,7 μM, p <0,05). 
Distribution af patienternes modificerede Glascow Prognostic Score 
(CRP og Albumin) klassifikation var ikke signifikant ændret. Den 
antioxidative kapacitet i plasma viste, at plasma troloz equilvalent 
antioxidant capacity (TEAC) var signifkant reduceret i SEN (-100μM 
eqTrolox) og signifikant øget hos IEN (+100μM eq Trolox), mens total 
radical-trapping antioxidant plasma (TRAP) var signifikant forskellig 
mellem de to grupper i IENs favør (TRAP: 368,8±70,6 vs. 270,5±67,4, 
p <0,05). 
Kliniske udfald viste, at kvalme, opkast, diarre og mavesmerter (bi-
virkninger til RKT) var sammenlignelige i de to grupper. Ingen forskel 
var observeret i livskvalitet eller mucositis (inflammatorisk tilstand i 
mundslimhinde) hos de to grupper.  SEN reducerede deres funktions-
kapacitet fra baseline til endt forsøg vist ved WHO performer status 
(PS) (1,00±0,58 vs. 1,67±0,72, p <0,05) og reduceret Karnofsky 
indeks (85,4±11,3 vs. 72,5±12,9, p <0,05), mens IENs ændringer ikke 
var signifikante. Funktionsevnen var signifkant dårligere hos SEN end 
hos IEN ved endt forsøg. 

Begrænsninger og styrker: Studiet ekskluderede patienter med lav 
kompliance, men det er usikkert, hvorvidt denne baseres på 1) optalte 
brugte og ubrugte EN pakker, eller 2) blodprøver af arinine, EPA og 
DHA, da begge omtales som metoder til estimering af kompliance. 
Dertil er usikkert, hvor stor kompliance skulle være, i forhold til om de 
blev inkluderet eller ekskluderet i de statistiske analyser. Når patienter 
ekskluderes fra de statistiske analyser pga. manglende kompliance, er 
analyserne udført efter per protokol princippet, hvilket øger chancen 
for at overvurdere effekten af behandling (type 1 fejl). 
Studiets primære formål var at undersøge effekt på tilstedeværelsen 
af mucositis, men pga. rekrutteringsproblemer fik studiet kun 15 pct. 
af det ønskede antal deltagere. På trods af den lave power i studiet, 
har studiet stadig bidraget med interessante fund (fald i argininemia 
hos SEN, forbedret ernæringsstatus og antioxidativt forsvar hos IEN, 
korrelation mellem indtag og blodkoncentration af EPA og DHA i 
IEN, samt bibeholdelse af funktionskapacitet i IEN), som kan være af 
betydning for disse patienter, selv om større studier skal udføres for at 
bekræfte dette og den kliniske betydning heraf.   

Konklusion: Enteral ernæring (EN) beriget med immunonutrition 
(arginine, EPA, DHA og nukleotider) har en mere potent effekt end 
almindelig EN til at forebygge forværring af ernæringsstatus og 
funktionskapacitet under kemoterapi, især hos de underernærede 
patienter med hoved-hals og øsofaguscancer. Immunonutriton viste 
en øgning af det antioxidative forsvar.
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Specialkost 
behøver ikke 
være kedelig...
Gode råvarer - naturlig smag

•	 Book et besøg af vores Passenio-specialist og få mere 
at vide om vores Passenio-produkter til tygge- og 
synkebesværede

•	 Få tilsendt vores nye Passenio inspirationsfolder 
eller find den på vores hjemmeside under http://
www.oetker-food-service.dk/index.php?id=45850 

Kontakt: Kim.Lindhardt@oetker.dk, tlf. 61 63 96 93
Dr. Oetker Danmark A/S  • +45 44 94 52 33 •  www.oetker-fs.dk

Passenio 
Mix-Karton

•	 10 stk. Passenio Oksesteg à 80 g
•	 10 stk. Passenio Kyllette à 80 g
•	 40 stk. Passenio Lakseboller à 20 g
•	 50 stk. Passenio Gulerødder à 40 g
•	 50 stk. Passenio Ærter à 40 g

Specialkost til tygge- 
og synkebesværede

NYHED 
- kommer til oktober



Min diætistdag
Af Line Bak Josephsen, Lektor på UCSJ, 
ernæring og sundhed, Ankerhus. 

Jeg fungerer som studieretningskoordinator 
og underviser på studieretninger i klinisk diæ-
tetik. Her er det min opgave at koordinere 
studieretningens 5. modul, samt at under-
vise på de sidste moduler.  Jeg er uddannet 
som klinisk diætist og arbejdede derefter 8 
år som klinisk diætist. Derefter tog jeg en 
kandidatgrad i klinisk ernæring. Siden da har 
jeg været fuldtidsansat som underviser på 
Ankerhus.

06.00 Vækkeuret ringer, og dagens første 
opgaver melder sig. Første punkt på dagens 
program er fodring af heste, hunde og høns. 
Dernæst står den på en kop kaffe, inden 
ungerne skal vækkes. Alle tre unger kommer 
op og i tøjet, får spist morgenmad, smurt 
madpakker og pakket tasker. Med to piger 
tæt på teenageårene er det ikke altid lige let 
at komme ud af døren til tiden. Men i dag 
lykkes det.

08.00 Ankommer til Ankerhus og når lige at 
runde kantinen og hente en kop kaffe, inden 
jeg skal starte undervisning kl. 8.15. Det 
er første dag på efterårssemesteret, så der 
er masser af liv i kantinen. Der er en dejlig 
stemning med masser af forventning og for-
tællinger om sommerens begivenheder. Det 
er skønt med noget liv på uddannelsesinstitu-
tionen.  Vi har siden sommerferien arbejdet 
med planlægning og udvikling af det kom-
mende semester. Det er fedt med nogle uger 
til fordybelse og planlægning. Men samspillet 
med de studerende er nu det, der inspirerer 
mig allermest. Så det er skønt at have huset 
fuld af studerende igen.

08.15 Første dobbeltlektion begynder. De 
kliniske diætiststuderende på 6. semester har 
indfundet sig og er klar til at starte på deres 
11. modul. Overskriften på dette modul er 
diætbehandling og projektorientering. I dette 
modul arbejder de studerende projektorien-

teret med diætbehandling for at styrke deres 
kompetence til at udvælge, anvende og 
formidle relevante forskningsresultater med 
henblik på at arbejde evidens- og vidensba-
seret i praksis. Desuden vil projektarbejdet 
styrke de studerendes generelle projektfær-
digheder, hvilket har relevans for fremtidige 
forandrings- og samarbejdsprojekter i den 
kliniske praksis. Der lægges vægt på etiske 
dilemmaer i forhold til den givne patient, 
samt samspillet mellem kostændringer, 
livssituation og motivation, således at den 
studerende ser helhedsorienteret på den diæ-
tetiske behandling. Dagens to første lektio-
ner bruges til opfølgninger på og evaluering 
af det tidligere modul samt introduktion til 
dette modul og ikke mindst til afstemning af 
forventninger i forhold til dette modul.

9.50 Det er egentligt kaffepause, men efter 
en lang sommerferie er der flere studerende, 
der lige har brug for at vende forskellige ting 
med mig, så jeg når ikke pausen. Heldigvis er 
der ikke så langt til det næste klasselokale.

10.20 Tid til at starte på modul 9, som er 
de kliniske diætiststuderendes første praktik 
som kliniske diætister. Jeg møder et hold 
studerende med sommerfugle i maven og 
meget store forventninger, men også nogle, 
som er lidt bekymrede for at skulle ud i den 
virkelige verden og møde rigtige patienter. 
Så de har selvfølgelig en hel masse spørgs-
mål, som trænger sig på. Heldigvis har vi 
4 lektioner sammen, så vi har god tid til at 
få afklaret spørgsmål og afstemt generelle 
forventninger til praktikken. Det bruger vi de 
første to lektioner på.

11.55 Jeg spiser frokost sammen med de 
andre undervisere i kantinen. Det er skønt at 
høre alle de studerende tale begejstret om, 
hvor spændende deres nye moduler lyder.

12.35 Vi er tilbage i klasselokalet. Der er 
fortsat fokus på forberedelse til praktikken. 
De to næste lektioner bruges på vejlednings-
øvelser. Men afsæt i fiktive journaler skal de 

studerende kostvejlede hinanden. Dette gø-
res under supervision af mig. De studerende 
arbejder i denne øvelse ud fra NCP-modellen.

14.10 Vi slutter vejledningsøvelsen af, og 
de studerende gør sig klar til de to næste 
lektioner, hvor de skal have et brush-up på 
farmakologi og blodprøver.

14.15 Svare på diverse mails og telefonop-
ringninger.

15.00 Henter børn i skolen. De er trætte og 
har endnu ikke vænnet sig til de længere 
skoledage. Jeg er også træt i hovedet efter 6 
lektioners undervisning. Kan godt mærke, at 
jeg efter en lang periode uden undervisning 
er lidt ude af “form”. Jeg sadler min hest 
op og tager en ridetur, inden den står på 
lektielæsning, aftensmad og forberedelse af 
morgendagens undervisning på Sygepleje-
skolen i Næstved.

MIN DIÆTISTDAG
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Ubegribeligt slid og tålmodighed førte til 
mærkbar lønfremgang i Region Syddanmark

Af advokat Henrik Karl Nielsen , hkn@diaetist.dk

Forestil dig engang: Du får et job. Et godt og spændende job. På en 
overenskomstdækket offentlig arbejdsplads. Samtalen går godt. I 
taler ikke løn. Det ”finder man jo ud af” bagefter. Der sker ingenting. 
Du arbejder. Du får din månedsløn. Du kontakter FaKD. Vi kontakter 
arbejdsstedet med et gennemarbejdet skriftligt forhandlingsoplæg. 
Arbejdsstedet svarer ikke. Vi rykker for svar. Arbejdsstedet svarer 
stadig ikke. Vi rykker og rykker. Du ringer og rykker. På arbejdspladsen 
får din leder nemlig oplyst, at man er i fuld gang med forhandlingen 
med FaKD. Vi har bare ikke hørt noget. Til sidst klager vi til direkti-
onen. Omsider får vi svar. Arbejdsstedet vil gerne give et klækkeligt 
tillæg. Og langt om længe er det på din lønseddel. Der gik 2½ år fra 
første arbejdsdag, til det hele faldt på plads.

Vi er i Region Syddanmark. En af de store arbejdspladser for 
FaKD-medlemmer. Og det er hverken en aprilsnar eller en ond drøm. 
For første gang fortæller et FaKD-medlem her i vores fagblad om sine 
oplevelser med det lønarbejde, som FaKD har haft i gang fra 2008. 
Vi kan som forening ikke uden videre selv gå ind og fortælle om de 
enkelte lønsager. Naturligvis kan vi ikke det. Vi iagttager tavshed om 
enkeltmedlemmers forhold. Derfor skal vort mangeårige medlem, 
Tove Kvist, have en særlig tak for selv at stå frem og med sine egne 
ord beskrive det forløb, som hun har været igennem sammen med 
FaKD. Det handler ikke kun om, at vi i fællesskab kan glæde os over 
lønfremgang for en kollega, Det handler i lige så høj grad om at dele 
erfaringerne, så andre kan drage nytte af dem.

Samtalen – lønnen skal på bordet
Vi har over sommeren 2014 haft flere lønsager, hvor medlemmer er 
tilbudt nyt job, uden at der var enighed om lønnen. Det ender ofte 
skidt for FaKD medlemmet. Lønnen er en vigtig del af et arbejde. Ved 
ansættelsessamtalen skal man naturligvis rundt om både arbejdet, 
opgaverne og ansvaret og – naturligvis – den løn, man kan forvente 
for det. For at man kan overveje, om man vil sige ja til jobbet.

Lønfremgangen ligger i tillæggene
På arbejdspladserne i regionerne vil man normalt blive ansat på 
Sundhedskartellets overenskomst for ikke-ledende personale. Den kan 
du finde på regionernes Overenskomstportal www.okportalen.dk. Klik 
32.17.1. Grundlønnen for kliniske diætister er på løntrin 6. Den vil 
du automatisk få, hvis du bliver ansat som klinisk diætist i en region. 
Men du stiger ikke i løn, bare fordi du med tiden opbygger erfaring 
og anciennitet. Grundlønnen kan suppleres med tillæg (kvalifikations-

tillæg og funktionstillæg). De kommer bare ikke af sig selv. Når du 
bliver indkaldt til samtale, skal du hele tiden være bevidst om, at du 
er valgt som en blandt flere, fordi arbejdsstedet synes, at du måske 
har relevant erhvervserfaring fra tidligere, særlige kompetencer eller 
uddannelser, dit speciale eller andet, som kan gøre dig til den rette 
person i netop den stilling, du skal til samtale på. Hold dig ikke tilbage 
for at have dine lønkrav klar ved samtalen. Du kan sagtens fremføre 
ønsker om tillæg for dine kvalifikationer. Arbejdsstedet vil måske ikke 
honorere dine krav. Men det er da rimeligt nok, at du ved det, inden 
du siger ja til jobbet! 

Lederen er en vigtig spiller
Der tales og snakkes meget om ”forhandling” og ”forhandlingsret”. 
Faktisk tales der så meget om det, at der er stor risiko for, at fokus 
flyttes til principielle diskussioner og væk fra væsentlige: hvad du selv 
skal have i løn for dit arbejde. Ofte er det nemlig ikke så interessant, 
om det er ”forhandling” i den ene eller anden forstand. Hvis din leder 
mener, at lønnen motiverer dygtige medarbejdere, og hvis din leder 
mener, at du er pengene værd, vil din leder ofte have mulighed for 
at påvirke arbejdsstedets HR-afdeling til at sige ja til de løntillæg, du 
bør have. Er du allerede i job og ønsker mere i løn, er det en naturlig 
ting, at du taler med din leder om det. I ”Diætisten” fra juni 2014 
s. 32 fortalte vi om en anden FaKD-lønsag, hvor det første udbytte 
kun var principielt – en erkendelse af, at alle har ret til en lønsamtale 
med lederen. Vi må opfordre alle FaKD-medlemmer til at bruge denne 
mulighed. Som Tove skriver, var det et vigtigt plus i det lange forløb, 
at lederen blev en medspiller.

Skal man ligefrem søge væk?
Tove Kvist nævner, at det fra FaKD er blevet nævnt, at man kan søge 
væk fra en arbejdsplads, hvis man ikke er tilfreds med lønnen. Det 
er naturligvis ikke et råd, som vi så at sige bare slynger ud. Men din 
ultimative reaktion på manglende lydhørhed over for dine lønkrav vil – 
i yderste konsekvens – være, at du finder et andet job. Alternativet er 
jo, at du bliver ved til den løn, du engang har. Vær bevidst om dette. 
Men brug det kun, hvis der vitterlig ikke er fremdrift. I Region Syddan-
mark tog det 2½ år. Men den ubegribelige tålmodighed endte dog i 
bibeholdelse af et godt job og endelig til en bedre løn. Men lad os alle 
sammen blive enige om noget: Der er ikke noget i forhold til løn, der 
hedder ”det finder vi ud af”. Og bag din lønseddel og din lønaftale 
kan der ligge timers arbejde over meget, meget lang tid.

ADVOKATEN
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Bedre løn kræver stædighed

Læs de personlige erfaringer fra en 
diætists lønkamp i Region Syddanmark.

Af Tove Kvist, klinisk diætist, Region Syddanmarks psykiatri,  
Tovekk63@gmail.com

Jeg blev ansat i Region Syddanmarks Psykiatri den 16. januar 2012. 
I min ansøgning havde jeg ikke skrevet noget om løn, for på det 
tidspunkt var jeg selvstændig og tjente slet ikke penge nok, så jeg 
var umiddelbart glad, hvis bare jeg fik en fast løn med feriepenge og 
pension. 

Personen, der ansatte mig, sagde ”du får løn efter overenskomsten, 
og så ser vi naturligvis på din anciennitet”. Jeg vidste egentligt godt, 
at der ikke var noget, der hed anciennitet i vores overenskomst, men 
jeg tænkte ikke yderligere over det, for når han havde sagt det, var 
det sikkert fint. På det tidspunkt var jeg bare lykkelig for et fast job og 
ditto indtægt.

Min chef og jeg gik i gang med at skrive til ledelsen for at få nogle 
tillæg hjem til mig. Han fik ikke rigtig svar, men besked om, at de var 
ved at undersøge, hvad andre diætister fik. Det var jo ikke så godt, 
tænkte jeg, mens jeg ventede på svar.

Der blev rykket og bedt om svar mange gange i løbet af 2012. I maj 
2013 bad min chef mig om at søge hjælp i min fagforening, for han 
synes ikke, det var godt nok, det han kunne gøre. FaKD kom med et 
lønudspil til Regionen, og så ventede vi igen. Vores advokat, Henrik 
Karl Nielsen, rykkede og rykkede, og lige lidt kom der svar. Vi sendte 
en formel klage til Regionen, men den kom der heller ikke svar på. 

Mere end to år senere, den 25. august 2014, har jeg endelig 
fået mit ajourførte ansættelsesbrev med de nye tal 
Nu får jeg i alt 4.000 kr. i forskellige tillæg pr. måned, og med tilba-
gevirkende kraft til 1. juni 2013, som er det tidspunkt, hvor FaKD gik 
ind i sagen. Jeg er ikke helt enig med Regionen i den dato, men nu 
ser vi. Jeg sagde ikke ja første gang, da de foreslog at give mig tilbage 
til 1. januar 2014, så der skal lægges mere arbejde og stædighed for 
dagen. 

Det bedste og vigtigste råd, jeg fik af Henrik i forløbet, var: ”Sørg for, 
at din chef holder med dig”. Det var ikke svært, men jeg er alligevel 
sikker på, at fordi han – og hans chef, gik ind for mine tillæg, så fik 
jeg dem. 

Stædighed var en anden vigtig parameter, ligesom det, at Henrik 
”klædte mig på” med ord og paragraffer, såsom ”Ret til forhandling” 

osv. På et tidspunkt rådede Henrik mig faktisk til at søge væk fra 
Region Syddanmark.  Men hvor skulle jeg rejse hen?! 
Jobbene hænger ikke på træerne, så jeg mener, at vi må blive og 
kæmpe for lønforhandling. Find ud af, hvornår det er, og hvem vi kan 
få til at holde med os. Jeg tror ikke, at cheferne faktisk ved, hvad vi 
far i løn, og mange ved heller ikke, at vi får det, vi får, fordi FaKD ikke 
har forhandlingsretten.

Min vedholdenhed gav pote. Her er mine gode råd:
Det er vigtigt, at vi er åbne og fortæller hinanden, hvilke tillæg vi får. 
Det er vidt forskelligt, hvad der gives tillæg for rundt omkring – og 
måske kan det udnyttes. 

Når du søger job, så husk at bede om, at FaKD skal forhandle. Hvis 
jeg havde gjort det og måske havde sat et tal på, da jeg søgte stillin-
gen, ville lønforhandlingen have været nemmere. 

Tag ikke hensyn til, om der er penge eller ej – det er ikke vores 
problem. De andre faggrupper får også tillæg for det, de laver. Sådan 
skal det også være for os.

Som jeg skrev til regionen ”Behøver I behandle os dårligt – bare fordi I 
kan. Det er ikke ordentlighed i det, vi gør og siger”, og som i øvrigt er 
Region Syddanmarks værdigrundlag.

Hvis du vil vide noget om, hvad mine tillæg hedder – så skriv en mail 
til mig. Jeg sender gerne forhandlingsbladet til dig. Vi bliver nødt til at 
holde sammen og blive ved!!

ADVOKATEN

Gode råd
n  Sig ikke ja til en stilling, før lønforhandling (med FaKD) er på 

plads.

n  Få din leder med på, at du selvfølgelig også skal have andel i 
de kroner, der er. Også selvom de er få.

n  Lad dig ikke spise af med, at du får som andre diætister, og 
”de får heller ikke noget”.

n  Find ud af, hvad øvrige faggrupper på din arbejdsplads får 
tillæg for, selvom det er forskellige overenskomster. 

n  Giv ikke op - selvom det kan tage lang tid.
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Årsmøde 2014  
Kære medlemmer
Her følger programmet for årets andet årsmøde. Vi er glade for endnu engang at kunne give  
jer en hel dag med spændende faglige oplæg.

Vi glæder os til at se jer d. 31. oktober 2014 kl. 09.30-16.00 i Mødecenter Odense, 
Buckwaldsgade 48, 5000 Odense C. Tilmeld dig på post@diaetist.dk

Program
09.30-10.00 Registrering og ”God Morgen”-buffet
10.00-10.10 Velkomst v. formand Sofie Wendelboe
 Inkl. præsentation af de nominerede til Årets medlem og Årets studerende
10.10-10.40  Effekten af duodenal-jejunal bypass sleeve (DJBS) ved overvægt og type 2 diabetes, proces 

og resultater v. læge Ph.D Ulrich Rohde, Diabetologisk forskningsenhed Gentofte Hospital
10.45-11.25 Patient Empowerment, metaperspektiv v. lektor Ane Kruse, University College Sjælland
11.30-12.00 Den nye KOL retningslinje, KOL rehabilitering- ernæring og træning,
 v. cand. scient. klinisk diætist Randi Svarstedt og fysioterapeut Linette Marie Kofod
12.00-13.10 Besøg på udstillingsstande og frokost
13.10-13.50 Påvirker kaffe helbredet?
 v. Kjeld Hermansen, læge, dr.med., speciallæge i intern medicin og  medicinsk endokrinologi 
13.55-14.20      NCP i praksis
 v. klinisk diætist Marianne Bach, OUH og klinisk diætist Anette Vinstorp, Aalborg sundhedscenter
14.20-14.30 Status fra FaKD på NCP
 v. klinisk diætist Sofie Wendelboe, formand
14.30-15.00 Besøg på udstillingsstande og kaffepause
15.00-15.30 Proteinrig kost, fedme og kronisk nyresygdom  
 v. Peter Marckmann, overlæge, dr.med., speciallæge i nefrologi og intern medicin
15.30-15.50 Nyt fra FaKD og året der gik
 Inkl. kåring af Årets medlem og Årets studerende
15.50-16.00 Opsamling og afrunding på Årsmødet. Husk generalforsamling bagefter!

Tilmelding på: post@diaetist.dk
Pris: kr. 495,-. Seneste betaling modtages d. 10.10.2014
Beløb indbetales på Nordeakonto: Reg. nr: 2191 - Konto nr: 7555 365 475
HUSK MEDLEMSNUMMER og NAVN ved overførslen
Angiv ved tilmelding hvis der skal betales med EAN-nummer
Angiv ved tilmelding, hvis der skal betales med EAN-nummer
(afbud senest 8 dage inden mødet ift. forplejning) 

 

For alle ernæringsprofessionelle

Find mere information og kontakt os gerne på www.diaetist.dk

31. oktober 
2014  

09.30-16.00
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LYST TIL AT SMAGE den ny SylliFlor Æble og kanel? 
Bestil en gratis mini-dåse til eget brug. Ring 75 555 777 eller besøg www.biodanepharma.com
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KORT NYT OM OSKORT NYT OM OS

Generalfor-
samling 2014
Fredag d. 31. oktober kl. 16-19 afholdes 
ordinær generalforsamling samt middag 
for foreningens medlemmer.

En generalforsamling er den øverste 
myndighed i en forening. På den ordinære 
generalforsamling, der afholdes hvert andet 
år, fremlægges og godkendes regnskabet for 
det forgangne år. Det er på generalforsamlin-
gen, at medlemmerne får lejlighed til at stille 
spørgsmål til foreningens ledelse (bestyrelsen) 
om dennes dispositioner i de forgangne 2 år. 
Det er desuden på generalforsamlingen, at 
der fremlægges planer og træffes beslutnin-
ger for de kommende år. 

Lyder det kedeligt? Det behøver det bestemt 
ikke at være, i år har vi planlagt lidt ”lække-
rier” til jer undervejs, og dagen afsluttes med 
en fælles middag.

Se dagsorden på hjemmesiden. Blandt de 
indkomne forslag til ændringer i vedtægter 
er, om de privatpraktiserende diætister skal 
have en særskilt plads i bestyrelsen. Derud-
over skal vi bl.a. fastsætte kontingent for 
de kommende 2 år, og vi skal drøfte vores 
fremtid som forening.
Har du en mening? Vil du have indflydelse på 
din fagforening?
Mød op d. 31. oktober og få del i beslutnin-
gerne om de næste 2 års indsatsområder.

NCP 
kursus
Du kan stadig nå at tilmelde dig NCP 
kursus i Kolding d. 24/10 og i Holstebro 
d. 24/11. Se program på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 13. november afholdes 
konstituerende bestyrelsesmøde. 
Har du punkter, du gerne vil have drøf-
tet, skal de sendes til formanden senest 
3 uger før mødet. Mail: sw@diaetist.dk

Kliniske diætister skal skrive under på de 
grønne ernæringsrecepter! 
Det er en af vores mærkesager i FaKD, og høringen om tilskud til ernæringspræparater var en kærkom-

men lejlighed til at få denne sag frem i lyset. Den ene del er selvfølgelig et høringssvar, den anden del 

er kontakt til de andre høringsberettigede parter. Det har ført til et møde med Lægeforeningen, som er 

positive overfor at drøfte, om andre kan bevilge dette tilskud. Og det har ført til kontakt med bl.a. flere 

patientforeninger og andre høringsparter, som blev anbefalet at kommentere på netop dette.

Nu afventer vi, om det bærer frugt, og ser frem til en lettere hverdag, hvor vi ikke skal jagte 

en læge, hver gang vi har behov for at udlevere en grøn ernæringsordination.

I FaKD anbefaler vi, at ernæringsprofessionelle i Danmark arbejder efter Nutrition Care Process, NCP, ved individuel og gruppeba-
seret ernæringsvejledning og diætbehandling, samt ved forebyggelse og sundhedsfremme

De fleste af jer har sikkert stiftet bekendtskab med NCP, Nutrition Care Process, enten ved selv at arbejde med det eller ved, at jeres studerende 
har efterspurgt det.
I foråret 2013 valgte vi i FaKD, at det var den vej, vi ville gå i forhold til metode for diætbehandling, og at denne model skulle erstatte den tidli-
gere ”Model for individuel diætbehandling”. Den officielle udmelding om at dette var den rette vej, har vi afventet, mens modellen er afprøvet i 
praksis. Denne udmelding er her nu.
FaKD nedsatte i foråret 2013 en terminologigruppe, som skulle kommentere det oversatte materiale, og en styregruppe, som skulle beslutte, 
hvordan vi fik det implementeret i hele landet. Materialet ligger nu på vores hjemmeside i en oversat version, og inden for de næste måneder vil 
der være et link til den amerikanske hjemmeside, hvor man også kan finde de danske terminologilister. 

Aarstiderne
Aarstidernes særlige tilbud til med-
lemmer af FaKD 

Tilbud til medlemmer af FaKD: 20% 
rabat på første kasse ved oprettelse af 
et abonnement.

Tilbuddet gælder nogle at Aarstidernes 
mest populære kasser.
Der er lavet et særligt mikrosite til for-
målet, hvor medlemmer af FaKD kan se 
udvalget og oprette sig. 
Benyt en særlig voucher-kode, VGZTHV, 
som udløser 20% rabat til medlemmer 
af FaKD. 
Gå til siden: http:// kampagne.aarstider-
ne.com/FAKD 

Se flere medlemstilbud på http://www.
diaetist.dk/medlem/medlemsfordele/
aarstidernes/

Medlemstilbud
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Kære fagfæller
Diætister er en uddøende race. Dette er ment som en provokation, men faktum er, at faget indimellem har trange kår. Alle har en 
mening om ernæring, og mange uddannes til arbejdsløshed, fordi andre faggrupper overtager ”vores” arbejde. Sådan er det. Det 
er en samfundsudvikling, vi formentlig ikke kan gøre meget ved, men vi kan i hvert fald slet ikke pippe op om, hvem vi er, og hvad 
det er vi kan, der gør en forskel, hvis vi ikke står sammen.

Hvis vi vil bevare vores fag, og hvis vi vil udvide antallet af stillinger, er vi nødt til at kæmpe i samlet flok. Vi er nødt til at fortælle, hvilken faglig 
forskel vi gør, og at der faktisk er meget af vores arbejde, som ikke kan overtages af andre faggrupper, uden at det får konsekvenser for be-
handlingskvaliteten. Det kan ikke nytte noget, at vi læner os tilbage og siger. ”Det er godt nok, jeg har ikke overskud til at tage kampen”, det 
må bestyrelsen i FaKD gøre, eller nogen andre – bare ikke mig (der er jo nok nogen, der gør det…). 

Skal vi være stærke sammen og skabe nye stillinger, skal vi hver især tænke over, hvor vi organiserer os fagligt. Det er jo en privatsag, om man 
vil stå i Danmarks Lærerforening, Kost- og Ernæringsforbundet, IDA, FaKD eller noget helt femte, men hvis vi er spredt mange steder, bliver vi 
aldrig så mange samlet, at vi bliver hørt og taget alvorligt. Vi er ikke ret mange, så det er vigtigt, at vi står sammen. 

Det er svært at tage dialogen om faglig organisering i et læserbrev, men måske var det en idé at møde op til den næste generalforsamling i 
FaKD, så kan vi tage dialogen dér. Så dette er også en opfordring til bestyrelsen. Jeg véd, at I gør et stort stykke arbejde, men det slutter aldrig, 
og det er vigtigt at gå ud og fortælle, hvem I er og hvilken forskel, FaKD gør, for mange andre ”banker på døren”.

Kirsten Færgeman, Klinisk diætist, Ernæringsfaglig konsulent, cand.scient., ansat i Aarhus Kommune. kifj@aarhus.dk.

Kommentar til læserbrevet af Jette Balslev, formand for Foreningen Hovedhalscancer, og bragt i Diætisten nr. 129, juni 2014.

”Henvisning til klinisk diætist fra praktise-
rende læge findes i Region Midtjylland”
Af Lone Viggers, Ernæringschef, Ernæringsenheden. Hospitalsenheden Vest og Lillian Jensen,
Ledende diætist, Praksisdiætistordningen, Regionshospital Silkeborg

I Region Midtjylland, som har knap 1,3 millioner indbyggere – ca. 25 % af den danske befolkning - er det muligt at blive henvist til klinisk 
diætist fra almen praktiserende læge – også når det gælder såkaldt ernæringsterapi.
Både Praksisdiætistordningen og Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest modtager henvisninger fra praktiserende læger og tilbyder 
individuel diætbehandling til borgere, som har svært ved at opnå optimal ernæring i forbindelse med deres sygdom.
Mange læger er desværre ikke bekendt med muligheden om offentlig betalt diætbehandling ud fra visse retningslinjer.
 
Håber, at denne kommentar kan være en hjælp til de patienter, som har brug for at blive vejledt omkring de ernæringsmuligheder, der 
findes til patienter - også de med hoved-halscancer.
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8.-12. oktober
25th EFAD, General Meeting & 8th EFAD/DIETS Conference.  Athen, Grækenland. 
Se http://www.efadconference.com/en/

24. oktober
National Fuldkornsdag, følg med på http://fuldkorn.dk/om-partnerskabet/74-kampag-
ner/7410-nat-fkdag-2014 og følg med på Facebook/Fuldkorn er guldkorn fra den 1. 
oktober.

28. oktober
Hjerteforeningens faglige netværk for diætister holder temadag. kl. 9.00 til 16.00
i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Se program på http://www.
hjerteforeningen.dk/om_os/netvaerk/diaetister/temadage_og_konferencer/temadag_okto-
ber_2014/

5. november
Initiativmøde om elektrolytforstyrrelser og væsketerapi.  Arrangører: Dansk selskab for 
klinisk ernæring (DSKE). Tidspunkt: kl. 16.30 – 18.30. Sted: Rigshospitalet, Auditorie 93, 
Henrik Harpestrengsvej, 2100 København Ø. Se program på http://dske.dk/kalender/Pro-
gram%20V%C3%A6sketerapi%205.%20nov.%20udgave%2005.09.2014.docx.pdf

6. november
NutritionDay Worldwide.  Se http://www.nutritionday.org/

17. november
Diabetes Update konference. Hotel Scandic Copenhagen. Vester Søgade 6, 1601 Køben-
havn V.
Pris og tilmelding: se http://www.diabetes.dk/fagfolk/diabetes-update-2014.aspx

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
Camilla Bendix Petersen
E-mail: cbp@diaetist.dk  
Mirian Meinertz 
E-mail: mm@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
Mette Line Christensen
Kirsten Færgeman
Stine Kjær
Margit Vesterlund
Dorte Sunke
Sofie Wendelboe

Kan kontaktes via redaktoer@diaetist.dk

KALENDER ’14

FaKD arrangementer
Du kan se alle arrangementer på http://www.diaetist.dk/viden/fakd-ar-
rangementer/

Regionsmøder 
3. oktober kl. 13.30-15.00, Region Syddanmark
6. oktober kl. 15.30-17.00, Region Sjælland
7. oktober kl. 15.30-17.00, Region Midtjylland
9. oktober kl. 15.00-16.30, Region Nordjylland 

6. oktober
NCP-kursus i Sorø. Se http://www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/kursus-
dag-om-ncp-og-ernaeringsdiagnose-soroe/

24. oktober
NCP-kursus i Kolding. Se http://www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/kur-
susdag-om-ncp-og-ernaeringsdiagnose-kolding/

31. oktober 
Årsmøde og generalforsamling. Se program på side 31 her i bladet

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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