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Omstændighederne i mit liv har ændret sig drastisk siden jeg tog formandskasketten på for lidt over et år siden. Derfor 
har jeg ved vores bestyrelsesmøde 13. november 2014 oplyst bestyrelsen om, at jeg ikke ønsker at genopstille som for-
mand, og ved vores konstituerende bestyrelsesmøde d. 23. januar er Mette Pedersen valgt til posten.

Når jeg ser tilbage på det sidste år, og det vi har nået i FaKD, er jeg stolt. Hvis jeg skal nævne nogle enkelte ting er det: 
n Ændring i organiseringen til at medlemmerne er en mere aktiv del af foreningen
n En hjemmeside der fungerer
n Vores enorme fokus på faglighed og arrangementer for vores medlemmer
n At vi er startet en ny fagpolitisk strategi med deltagelse i bl.a. Folkemødet

Det har været en ære at være formand for en forening som vores, hvor der er et fantastisk sammenhold og en faglig stolthed, som jeg tror de 
færreste organisationer oplever i dagens Danmark. Tak for den tillid, I har vist mig, og alle de positive tilbagemeldinger, der har været gennem 
det sidste år. 

FaKD gennemgår en rivende udvikling, vi har en hjemmeside hvor det er muligt for medlemmerne at interagere og følge med i bestyrelsens 
arbejde via blogs, vi er på Facebook, LinkedIn og Twitter, vi dygtiggør vores medlemmer via kurser og vi er mere synlige i medierne. Samtidig 
med at vi selvfølgelig er vores medlemmers sikkerhedsnet som fagforening. Den udvikling er jeg sikker på vil fortsætte med Mette Pedersen ved 
roret.

Jeg slipper ikke helt FaKD, men fortsætter som bestyrelsesmedlem, indtil jeg er på valg. Samtidig vil NCP altid være mit hjertebarn, og jeg fort-
sætter arbejdet med denne model og med at skrive klummer om NCP til Diætisten.

Pas godt på jer selv og tak for denne gang…

De bedste hilsner,
Sofie Wendelboe
Klinisk diætist, NCP-nørd og tidligere formand i FaKD

Tak for denne gang!

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



Det svenske Kost og Ernæring Data har i over 40 år udviklet computerbaserede 
programmer for ernæringsberegninger til både private og den offentlige sektor. 

Det nyeste program hedder ”Dietist Net Pro” og er Internet-baseret, hvilket indebærer 
at du kan bruge enhver computer til dine beregninger, og du kan nemt dele beregnin-
ger med dine kolleger. Foruden beregninger på individniveau kan programmet bruges 
som en opskriftsdatabase eller tilpasses og bruges som et værktøj i kostforskning. 
Mængden af en fødevare kan indtastes i vægt, volumen eller pr. stk. Beregningerne kan 
visualiseres i forskellige diagrammer, og filerne kan eksporteres til andre computerbase-
rede programmer. 

Diætist Net er tilgængelig i en gratis version, som klienter/patienter kan bruge til kost-
registrering, og informationen kan sendes til diætist eller andre behandlere. I løbet af 
foråret kommer også en applikation, som muliggør, at kostregistreringer og fotografier 
af maden kan sendes fra patient til diætist via mobiltelefon eller tablet. Programmet kan 
bruges på 4 sprog og indeholder flere fødevaredatabaser bl.a. fra Danmark, Sverige, 
Norge, England og USA. Dietist Net Pro koster 2000 SEK årligt, og support via telefon 
og mail er inkluderet i prisen. Læs mere om Dietist Net Pro og de andre programmer på 
www.kostdata.se. 

Dietist Net Pro anmeldes i apriludgaven af Diætisten, og læsere af bladet tilby-
des en gratis testversion. Hvis du er interesseret i en testversion, skal du sende 
en mail til: info@kostdata.se

Det engelsksprogede forlag Enliven udkommer i starten af 
2015 med et nyt tidsskrift under titlen Journal of Dietetics 
Research and Nutrition.
 
Find tidsskriftet på www.enlivenarchive.org/issues-dietetics-re-
search-nutrition.php
 
Journal of Dietetics Research and Nutrition er et open access, peer 
reviewed, internationalt tidsskrift, der sigter mod, at offentliggøre 
forskellige typer af artikler vedrørende ny udvikling samt at støtte 

den nuværende og kommende forskning indenfor ernæringsområ-
det.  Indholdet i tidsskriftet vil spænde bredt med emner som human 
ernæring, klinisk ernæring, sportsernæring, ernæringsterapi, ernæ-
ringsuddannelse, ernæringsmæssig vurdering, parental ernæring, 
fedme og diætetisk behandling, ernæringstrends, ernæringsbiokemi, 
probiotika og præbiotika samt helbredseffekter og kost.
 
Første nummer af Journal of Dietetics Research and Nutrition er i 
skrivende stund ikke udkommet, men du kan læse de første artikler 
fra tidsskriftet på deres hjemmeside.
 

KORT NYT

Den 9. december 2014 blev Videnscenter 
for Ernæringsterapi til børn og unge 
indviet på Rigshospitalet.

Videnscentret vil arbejde for at fremme den 
sundhedsfaglige indsats for børn og unge på 
ernæringsområdet. Centret henvender sig til 
fagfolk som læger, kliniske diætister, sygeple-
jersker og forskere med relation til fagfeltet. 
Lederen af det nye center er Karin Kok, 
Cand.scient. i klinisk ernæring og diætist.

I næste udgave af Diætisten  
skriver  Karin Kok om  
det nye videnscenter.

Nyt videnskabeligt tidsskrift om diætetisk 
forskning og ernæring fra Enliven 

”Dietist Net Pro”  
- nyt internetbaseret program til 
ernæringsberegninger

Godt nyt om  
ernæringsterapi 
til børn og unge
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FaKD var med ved konferencen 
Diabetes Update 2014

Af Mirian Meinertz, klinisk diætist, cand. jur.,  
mirian.meinertz@hotmail.com

 
Diabetesforeningen havde inviteret til Diabeteskonference den 17. 
november 2014, og 350 havde valgt at deltage. Jeg deltog som 
repræsentant for FaKD. 

I Danmark er 321.000 diagnosticeret med diabetes, og det forventes, 
at der om 10 år er ca. 600.000 diabetikere i Danmark. De nuværende 
årlige udgifter til behandling er 31,5 mia. kr.

Konferencen blev afholdt, for at vi behandlere skal berige og fag-
liggøre hinanden med henblik på at give diabetikerne bedst mulige 
behandlingsmuligheder.  Konferencen kom derfor med en række bud 
på, hvordan vi kan optimere vores behandling af patienterne. 

”Et bedre liv med diabetes” 

v/ Clea Bruun Johansen, psykolog,  
ansat på Steno Diabetescenter

En psykologisk vinkel på, hvordan diabetes-stress påvirker patienterne 
og deres handlekraft i forhold til at passe deres diabetes. Patienternes  
oplevelse af det at være diabetiker, blev belyst med citater. ”Når jeg 
går fra hospitalet, har jeg en plan for alt det, jeg skal gøre bedre og 
ikke har gjort godt nok”. Vi skal altså som behandlere være opmærk-
somme på, at der skal tre gode oplevelser til at opveje den psykolo-
giske effekt, som skabes af én dårlig oplevelse (fokus på alt det, der 
ikke fungerer). Positive følelser eller oplevelser hos patienten gør dem 
mere handlekraftige. ”Diabetes-politiet” gør det modsatte. Budskabet 
fra Clea Bruun Johansen var derfor, at vi som behandlere skal være 
opmærksomme på den anerkendende kommunikation. Møde patien-
terne, hvor de er, fokusere på patientens ressourcer og deres hverdag 
for at optimere behandlingen.

”Narrative metoder i  
samtale med sårbare” 

v/ Morten Deleuran Therkildsen, Projektleder & Ph.d.-studeren-
de ved Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Aarhus Universitet 

I mødet med patienten skal man være meget opmærksom på at lytte 
grundigt for ikke at risikere, at behandlerens forforståelse for patien-
ten forhindrer behandleren i at høre, hvad der egentlig er galt med fx 
den somaliske eller arabiske patient.

Som behandlere kan vi undgå at sætte patienten i en snæver kategori 
ved at anvende narrative metoder som en tilgang. Dermed får man 
et fælles sprog og skaber en grobund for en differentieret indsats. 
Fremtiden skaber behandler og patient sammen, og nutid og fortiden 
skal danne ressourcer til fremtiden.

Som behandler ”fylder” man meget i rummet med patienten. Man 
skal derfor være opmærksom på at aflære sig sine forudindtagede 
holdninger til patienten. Turde spørge ind til patientens liv og proble-
mer uanset tid og dagsorden, man ellers skal nå.  Som behandler skal 
man altså turde forlade sin faglige og personlige comfort zone – og 
være nysgerrig på patienten. Informationer om, hvad den narrative 
metode er, og hvordan man anvender den i behandlingen, kan findes 
på www.Cfk.rm.dk

”En sund kost til forebyggelse af kræft – 
gælder rådene også til forebyggelse af 
type 2 diabetes?

v/ Anja Olsen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse

Type 2 diabetikere har en markant højere risiko for at udvikle kræft. 
Dette kan bl.a. forklares ud fra, at der er fælles risikofaktorer for 
henholdsvis diabetes og kræft. 

KORT NYT
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Anja Olsen gennemgik resultater fra en række undersøgelser, der bl.a.         
viste, at der er overbevisende evidens for, at indtag af fiberrige føde-
varer nedsætter risikoen for kræft i tyk- og endetarm, og at indtag 
af rødt og forarbejdet kød øger risikoen. Se Anja Olsens powerpoint 
præsentation på http://www.diabetes.dk/fagfolk/konferencer/diabe-
tes-update/diabetes-update-2014.aspx

”Nudging i sundhedspraksis” 

v/ Pelle Guldborg Hansen, Ph.d., adfærdsforsker CBIT RUC og 
formand for Dansk Nudging Netværk

“Kan man få chefer til at kysse i to timer?”

Pelle Guldborg Hansen fortalte om nudging med humor og inddrog  
en række personlige erfaringer samt resultater fra arbejdet med at 
ændre folks adfærd. Herunder et fødevareeksperiment med virksom-
hedsledere i Operaen, som angik fødevarer.
Eksperimentet foregik i en kaffepause og gik ud på at få deltagerne til 
at spise flere æbler og færre brownies. 

Fremgangsmåden var to buffetborde. Fødevarerne var dog arrangeret 
forskelligt.

På den normale buffet stod brownies forrest på skinnende bakker, 
mens hele æbler lå bagerst i fine kurve. På ”nudging” bordet var 
æblerne skåret ud i både og stillet forrest, og brownies skåret over i to 
og stillet bagerst.

For yderst fornuftige mennesker som diætister eller en sundheds-
minister skulle dette naturligvis ikke have nogen betydning. Som de 
fleste danskere har for vane at sige, ”så vælger man jo selv, hvad man 
spiser”.

Efter kaffepausen blev resultatet gjort op, og det viste sig, at princip-
per ikke betyder synderligt i praksis. I gennemsnit havde hver deltager, 
der havde taget kaffepausen ved ”nudging” bordet, spist 84 procent 
mere æble og 30 procent mindre brownie end de deltagere, der hav-
de spist ved det andet bord. 

Omregnet i energi betød det en reduktion på cirka 400 kJ sammen-
lignet med det normale bord. Det svarer til, at virksomhedslederne 
spillede 40 minutter med frisbee eller kyssede hinanden i to timer.

Forklaringen, mener Pelle Guldborg Hansen, ligger bl.a. i ”Ord-
nings-effekten”. Vi har en tendens til at tage og spise mere af det, 
der står forrest. Derudover er der en ”Deskriptiv norm”, som han 
forklarede som tendensen til at opfatte det dominerende som norm-
sættende.  
Er der meget flæskesteg og få kartofler, spiser vi mest flæskesteg. 

Mere information om nudging kan findes på: www.inudgeyou.com

Ny bog modtaget  
på redaktionen
Læs og anmeld bøger i dit fagblad. Bogen kan rekvireres ved 
henvendelse på redaktoer@diaetist.dk

Sportsernæring
Denne 2. udgave af ”Sportsernæring” er opdateret i forhold  
til de nye nordiske næringsstofanbefalinger (NNR) og de nye kostråd.

Udkom:  5. januar 2015
Omfang:  318 sider
Forlag:  Munksgaard
Vejl. pris:  Kr. 385,00
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Af Heidi Niemeier, projektleder og klinisk diætist, hein@hillerod.dk, Helle Rasmussen, ernærings- 
og husholdningsøkonom og kostansvarlig,  hkr@hillerod.dk, Julie Fehrmann, cand. scient. i 
klinisk ernæring jfeh@hillerod.dk, Hanne Hvidberg Schwartz, sygeplejerske h.h.schwartz@gmail.
com , Miriam Wolf Olsen, ergoterapeut mwo@hillerod.dk. Hillerød Kommune.

Dysfagi-værktøjskassen blev til ved  
innovation og tværfaglig sparring
Observationer af henholdsvis spise-, drik-
ke- og kommunikationsproblemer blandt 
beboerne i Leve-bo miljøer på Hillerød kom-
munens plejecentre fik klinisk diætist Heidi 
Niemeier og kostansvarlig Helle Rasmussen 
til at sætte fokus på emnet. Formålet er at 
forebygge aspiration, pneumoni og indlæg-
gelser. Vi ansøgte om 440.000 kr. fra Social-, 
Børne- og Integrationsministeriet til løft af 
ældreområdet i 2014-2015, og da vi fik 
pengene, betød det, at vi kunne samle en 
tværfaglig projektgruppe og dermed bidrage 
til kompetenceløftet af plejepersonalet med 
lokale kræfter. Udgangspunktet er, at pro-
jektgruppen er tværfaglig og bidrager med 
evidensbaseret viden og ”best practise” om 
dysfagi, identifikation, undersøgelser, mad 
med den rette konsistens og gode måltidsop-
levelser. Ved at samle en tværfaglig projekt-
gruppe blandt allerede ansatte i kommunen, 
sikrer vi høj 

faglighed, indgående kendskab til målgrup-
pen og de procedurer, der er lokalt forankret. 
Dermed sikres en fortsat implementering, 
udvikling og nytænkning i forhold til nye 
procedurer. Projektpengene betyder, at der er 
politisk opbakning og støtte fra ledelsen til at 
gå i dybden med emnet.

Det eksemplariske læringsprincip
Der er os bekendt ikke tidligere i Danmark 
udviklet en Dysfagiværktøjskasse, som samler 
tværfaglig viden om dysfagi tilegnet en 
specifik målgruppe. Derfor satte vi os for at 
sætte en proces i gang, hvor vi med vores 
faglighed kunne udvikle en værktøjskasse, 
der tager udgangspunkt i de udfordringer, 
plejepersonalet oplever. Derfor gennemførte 
vi et pilotprojekt med en workshop, hvor ple-
jepersonalet formulerede ønsker til ny viden i 
forhold til de udfordringer, de har. 

Hvem er målgruppen?
Dysfagiværktøjskassen er udarbejdet med 
henblik på at undervise ufaglærte, social- og 
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassi-
stenter og sygeplejersker i Hillerød Kommu-
nes plejecentre og rehabilitering. Pga. stor 
spredning i uddannelsesniveau og læringssti-
le lagde vi vægt på, at indholdet i Værk-
tøjskassen består af både taktile, visuelle, 
auditive og tekstvisuelle elementer. 

Læringsmål og indhold
Målet med Dysfagiværktøjskassen er at 
styrke plejepersonalets kompetencer i forhold 
til at hjælpe borgerne på en ny måde. Helt 
overordnet tænker vi på at give borgeren en 
god og ufarlig madoplevelse. At indtage et 
måltid er en vigtig aktivitet og en stor del af 
et menneskes sociale liv. Vi oplever ofte, at 
borgere med spise- og synkebesvær isolerer 
sig og undgår at spise sammen med andre. 
Vores holdning er, at måltidet er en vigtig so-
cial aktivitet, som kan bidrage til en kulinarisk 
oplevelse. Når kendte retter konsistenstilpas-
ses, ændrer maden udseende til en neutral 
og kedelig substans. Derfor har målet været 
at udvikle et materiale, som inspirerer til at 
servere et måltid eller drikke med tilpasset 
konsistens på en appetitlig måde. 

Nyudviklet ”Dysfagiværktøjskasse” 
i Hillerød Kommune hjælper borgere 
med spiseproblemer

Mange ældre har problemer med at spise, drikke og synke. Det kan føre til underernæring og sygdom. Et nyt stort projekt, 
finansieret af Ældrepuljen, skulle i november 2014 og januar 2015 løfte 500 plejepersonalers kompetencer i Hillerød Kommunes 
plejecentre og rehabilitering. Dette skete ved en times undervisning om dysfagi, og med et USB-stik som indeholder en hel værk-
tøjskasse, som er udviklet specielt til målgruppen. Dysfagiværktøjskassen indeholder materiale, som hjælper personalet med at 
spotte spiseproblemer og giver anvisninger på, hvordan man bedst hjælper en borger med dysfagi.

ARTIKEL

8



Dysfagiværktøjskassen
Dysfagiværktøjskassen består af 36 emneop-
delte sider om dysfagi i tekst og billeder, en 
pjece til pårørende og en række instruktions-
videoer. Materialet er samlet på et USB stik. 
I øjeblikket er Dysfagiværktøjskassen kun til 
intern brug i Hillerød Kommune. 

TT

Det er kun en fordel, at maden kan tilgo-
dese såvel ernæringsmæssige behov, som 
at den stimulerer sanserne med farver, 
duft og smag.

Arbejdsproces og metode 
Det unikke ved dysfagiprojektet er den 
tværfaglige tilgang. Vi har lært af hinan-
den og har fået kendskab til hinandens 
fagområder under processen. Det er en 
styrke. Vi får borgeren i centrum i stedet 
for at fokusere på vores egen faglighed. 
Ved det tværfaglige samarbejde har vi 
kunnet højne kvaliteten i opgaveløsnin-
gen. Det er vores mål, at borgeren skal 
opleve dette som et bedre sammenhæn-
gende forløb og en langt bedre behand-
ling. 

Alle skal have undervisningen 
 – hvis det skal lykkes
I projektansøgningen har vi taget højde 
for lønkompensation for medarbejdere, 
der får undervisning. Der er mange aktø-
rer, som byder ind og handler i forhold til 
mad, måltider og pleje. I en travl hverdag 
kan det være vanskeligt at gennemføre 
nye faglige tiltag, hvis ikke alle har den 
samme viden. For at tilgodese dette har 
projektgruppen valgt, at tilbuddet om 
opkvalificering og undervisning tilbydes 
alle i plejen. Dette sikrer bedst fælles 
fokus på implementering og forankring 
af nye procedurer og arbejdsgange. En 
meget stor styrke ved dysfagiprojektet 
er, at projektgruppens deltagere selv 
arbejder med de samme borgere, dvs. 
er lokalt forankrede i kommunen. Det er 

Foto: Heidi NiemeierFoto: Heidi Niemeier
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projektgruppen, der følger op på nye tiltag 
i det daglige arbejde. Endnu en styrke er, at 
vi kender målgruppen godt, fordi vi til daglig 
er kolleger og sparringspartnere i forhold til 
borgeren.

Dysfagiværktøjskassen
Der har været behov for en værktøjskasse, 
hvor kendt, evidensbaseret viden og ”best 
practise” er samlet. Vi har udviklet nyt ma-
teriale om kost og ernæring, som er specielt 
tilpasset de arbejdsgange, der er i Hillerød 
Kommune. Værktøjskassen består af en 
række videoer, fotos og tekster, der enkelt 
og visuelt viser, hvordan man kan behandle 
dysfagi. I en af filmene beskrives symptomer, 
hvad man bør være opmærksom på, gode 
siddestillinger, hjælpemidler, indkøbslister, 
fotos og opskrifter til blødt pålæg og gratin-
kost, og hvor man kan få hjælp.

De ansatte har hver især fået et USB-stik med 
hele Værktøjskassen. Når de møder proble-
met hos en borger, kan de hurtigt og nemt 
slå op i deres værktøjskasse og se, hvilken 
mad, der er mest synkevenlig, og med ret 
enkle midler gøre en stor forskel.

Sygeplejefaglig instruks for dysfagi
Udover at udvikle materiale til Dysfagiværk-
tøjskassen og tilbyde undervisning til 500 
ansatte i Hillerød Kommunens plejecentre og 
rehabilitering har projektgruppen sammen 
med en gruppe, uddannet fra Clearing Hou-
se, omsat de nationale kliniske retningslinjer 
for dysfagi til en lokal instruks. 

Hvad har det betydet for Projektdeltagerne  
at være en del at den tværfaglige projektgruppe?

Projektlederen:
Dysfagiprojektet har styrket det tværfaglige samarbejde. Nu besøger ergoterapeuten og diætisten borgerne sammen, i stedet for hver 
for sig. Derved får borgeren en bedre service. I projektet har jeg haft min debut bag kameraet, som instruktør af en række instrukti-
onsvideoer. I filmen ”Mad og dysfagi”, fortæller en 97-årig plejehjemsbeboer sin historie i lyd og billeder. 

Sygeplejersken:
Jeg oplever, at jeg har fået større viden om andres faglige områder. Fx min viden om, hvilken kost jeg kan tilbyde til en borger med 
dysfagi. Det er lettere at finde variationer i køleskabet til borgere, der har behov for gratinkost til frokost. Pjecen til borgere og pårø-
rende er også et rigtig godt redskab. Den beskriver kort og præcist, hvad man kan selv kan gøre.

Ergoterapeuten:
Jeg oplever, at der er kommet et stigende antal henvendelser fra plejen om borgere, som har behov for undersøgelse af funktionsni-
veau og anvisning på konsistensniveau for mad og drikke, og hvorvidt der skal sættes et træningsforløb i gang.

Kostansvarlig for de 25 Leve-bo-køkkener:
Jeg er stolt af at kunne præsentere et godt koncept med oversigt over egnede madvarer, indkøbslister, madopskrifter, fotos og anvis-
ninger på synkevenlig mad og drikke. Jeg er afhængig af at have lettilgængeligt og visuelt materiale til at understøtte min vejledning 
af plejepersonalet om mad og måltider. Uden input fra den tværfaglige projektgruppe var materialet aldrig blevet så godt og gennem-
arbejdet.  

Projektet fortsætter
Interessen for projektet har været så 
stor, at hjemmeplejen ønsker samme 
undervisning.

Henvendelse vedr. Dysfagiværktøjs-
kassen: Klinisk diætist Heidi Niemeier, 
Plejecenter Skovhuset, Centervænget 
43-45, 3400 Hillerød, tlf. 72326614, 
e-mail hein@hillerod.dk

Foto: Heidi Niemeier Foto: Heidi Niemeier
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Jeanette Ottesen
Verdensmester i svømning

Alle har brug for den naturlige styrke, og den pakke af næringsstoffer, som 
daglig mælk giver. Også en verdensmester som Jeanette Ottesen.

Tror du at dine patienter ved …

... at kroppen har brug for protein, som mælken er en god kilde til? Protein 
bidrager til at opbygge og vedligeholde muskelmassen.

... at protein, sammen med calcium, er med til at styrke og vedligeholde 
vores knogler?

... at mælk og mejeriprodukter også indeholder mange andre mineraler og 
vitaminer, fx fosfor, kalium, jod, ribofl avin og vitamin B12, som er vigtige – 
både for de voksende og for de voksne.

... at Fødevarestyrelsen anbefaler de magre mejeriprodukter som en del af 
de 10 kostråd? ¼ - ½ liter mælkeprodukt er passende i forhold til danske mad-
vaner, som en del af en varieret kost og en sund livsstil.

Læs mere om mælkens gavnlige næringsstoffer på milkaforceofnature.dk

Mælk. Naturlig styrke.



Kursus i kulhydrattælling gør  
det lettere for diabetespatienter at  
håndtere kulhydraterne

Af Dorthe Tecza, kommunikationsmedar-
bejder, Steno Diabetes Center, dtec@steno.
dk og Bettina Ewers, ernæringschef, Steno 
Diabetes Center, bews@steno.dk

Det store arbejdsbord i undervisningskøk-
kenet er fyldt med forskellige fødevarer: 
Ris, pasta, rosiner, kartofler, brød og andre 
kulhydratrige kilder, men også æg, olie, 
ost og flere slags grøntsager. Ved bordets 
to langsider står deltagerne og venter på 
instruktion fra klinisk diætist Lotte Dencker. 
De skal nu samle de fødevarer, som påvirker 
deres blodsukker, i den ene ende af bordet. 
Det er dagens første øvelse på kurset i basal 
kulhydrattælling.

Patientens udfordringer er både teori, 
udregninger og kulhydratkilder
Inspirationen til øvelserne på kurserne 
udspringer af de oplevelser, som Lotte og 
hendes diætistkolleger har fra de individu-
elle konsultationer med diabetespatienter. 
Øvelsen beskrevet i indledningen er et godt 
eksempel på en af de mange udfordringer, 
som patienterne har med at identificere 
kulhydraterne i maden, selvom de måske har 
fået emnet gennemgået gentagne gange hos 
diætisten. Diætisterne oplever, at patienterne 
har svært ved at omsætte viden om kulhy-
drattælling til praksis i deres hverdag, og 
læringsprocessen bliver ofte en envejskom-
munikation fra diætist til patient; ”Når jeg 
spørger, om jeg skal forklare det igen, kan 
jeg nogle gange høre på dem eller fornem-
me, at de ikke har lyst til at høre mere teori, 

” fortæller Lotte.  
På kurserne bliver patienterne selv aktive 
deltagere i læringsprocessen. Diætisterne 
inddrager patienterne, og undervisningsfor-
men er med til at sikre, at alle patientdel-
tagere forholder sig aktivt til de øvelser og 
emner, som bliver taget op. Det resulterer 
i mange værdifulde diskussioner imellem 
deltagerne. ”Vi oplever, at deltagerne tager 
større ejerskab for egen læring på kurserne”, 
siger Bettina Ewers, ernæringschef på Steno 
Diabetes Center.  

Mange diabetespatienter ved ikke, hvad de 
skal kigge efter på tallerkenen for at kunne 
vurdere, hvordan deres blodsukker vil stige 
efter måltidet.  Nogle bytter om på kalorier 
og kulhydrater, og for andre er det selve reg-
nestykket fra vægt til det samlede kulhydra-

ARTIKEL

Steno Diabetes Center tilbyder som et af de første hospitaler kurser i praktisk  
kulhydrattælling. Når teorien omsættes til praktiske øvelser i undervisningskøk-
kenet, giver det mening for diabetespatienter, som får redskaber til at håndtere 
kulhydratindtag og blodsukker.

500- og 100-reglen               
Insulindoseringen baseres på to regler, der tager udgangspunkt i den gennemsnitlige, 
samlede døgndosis af insulin, dvs. både den hurtigvirkende og den langsomvirkende 
insulindosis tilsammen.

Kulhydratratio (”500-reglen”)   
                                                             

Insulinfølsomhed (”100-reglen”)
         

Hvis døgndosis ændres skal kulhydraratio og insulinfølsomhed justeres.

gram kulhydrater, som dækkes af 
en enhed hurtigvirkende insulin.

mmol falder blodglukose cirka  
ved en ekstra enhed hurtig- 
virkende insulin.

500 =
       IE  

100 =
       IE  
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123tindhold, som er vanskeligt. 
Kulhydrater til tælling
Kulhydrattælling som metode til at forsøge at 
opnå bedre glykæmisk kontrol, har eksisteret 
i mange år. Der har været og er naturligvis 
stort fokus på at vurdere outcome af kulhy-
drattælling, men desværre uden samtidig 
at undersøge, hvordan vi bedst hjælper 
patienterne med at lære disse principper”, 
udtaler Bettina. Hun fik idéen til kurserne fra 
den amerikanske diabetesforenings (ADA) 
niveauinddeling i kulhydrattælling: Basic, 
Intermediate og Advanced Level. Ud fra dette 
definerede hun to niveauer: Basal og udvidet 
kulhydrattælling. 

På kurset i basal kulhydrattælling lærer delta-
gerne at identificere og vurdere kulhydratkil-
der og mængder. De får en viden, færdig-
heder og erfaring i, hvordan kulhydraterne 
påvirker blodsukkeret. 

Det udvidede kursus er en overbygning, 
hvor deltagerne lærer at udregne og justere 
insulinen til måltidet ud fra den beregnede 
mængde kulhydrater, det aktuelle blodsukker 
og deres fysiske aktivitet. Et redskab hertil er 
undervisning i 500-reglen og 100-reglen.

Hvem har glæde af at lære  
om kulhydrattælling?
Både type 1 og type 2 diabetes patienter kan 
ved at lære principperne i basal kulhydrat-
tælling opnå en bedre diabetesregulation. 
Patienter i behandling med hurtigtvirkende 
insulin til måltiderne kan opnå større friheds-
grader, og det er også den forventning, de 
har til kurset: at de selv vil kunne vælge, om 
de har lyst til at spise meget eller lidt til et 
måltid, uden at blodsukkeret tager den store 
rutchetur.

En viden om kulhydrattælling kan også hjæl-
pe patienter, for hvem det ikke er lykkedes 
at løse et problem med svingende blodsukre. 
Et andet eksempel er patienter i et fastlåst 
spisemønster, som spiser samme mængde 
kulhydratholdige fødevarer, fx kartofler, 
uanset appetit. Eller patienter, som på grund 
af manglende færdigheder fejlvurderer kul-
hydratindholdet i måltidet og derfor tager en 
forkert dosis insulin.

Ser, føler og vejer kulhydraterne
I den næste øvelse på kurset i basal kulhy-

drattælling skal deltagerne beregne kul-
hydratmængden i den portion ris, pasta, 
kartofler og havregryn, som de plejer at spise. 
Dernæst følger vejeøvelser, som er gruppe-
baseret for at udnytte gruppedynamikken i 
læringsprocessen.

To diætister underviser på holdene i basal 
kulhydrattælling, og de har travlt. ”Der 
opstår mange spørgsmål og en god dialog 
undervejs i øvelserne, netop fordi deltagerne 
skal forholde sig meget praktisk til emnet og 
arbejde med, hvordan de kan gribe det an”, 
konstaterer Lotte.
Anden mødegang indeholder øjemålsøvelse, 
hvor deltagerne skal øse ris, pasta, kartofler 
og frugt op og gætte kulhydratindholdet i 
deres portion. Der er øvelser med vejning af 
forskellig slik og beregningsøvelser med brug 
af pjecer og næringsdeklarationer.

Kulhydrattælling i eget køkken
Hjemmeopgaven mellem første og anden 
mødegang har til formål at afklare, hvorvidt 
deltagerne kan anvende den opnåede viden i 
praksis, når de er derhjemme. På en vilkårlig 
dag i ugen skal de registrere den mad, de spi-
ser, beregne kulhydratindtaget, og forud for 

”Patienterne har et meget forskelligt udgangspunkt  
og behov i forhold til at lære og tælle kulhydrater.  
Derfor er kursusprogrammet fleksibelt tilrettelagt  
med hensyn til indhold og tilgang”

FAKTA

Kurserne i basal kulhydrattælling 
udbydes som særlige hold udelukken-
de for patienter med type 1 diabetes 
(herunder særlige hold for unge) eller 
til patienter med type 2 diabetes. 
Holdene er på 8-10 kursister. 

Den samlede udgift for afholdelse af 
to-dages kurser er 3160 kr. Kurserne 
er gratis for patienter på Steno Diabe-
tes Center. Øvrige kan deltage mod 
egenbetaling.

Kurserne foregår i FoodLab, et nyindrettet undervisningskøkken, som er udviklet med henblik på at kunne afvikle kurser med mere hands-on undervisning for patienter, ud fra 

den hypotese, at de bedre kan omsætte en praktisk erfaringsbaseret viden til handling i deres hverdag.
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FAKTA

Elektronisk tilmelding via steno.dk.
Kurserne er gratis for patienter på Steno 
Diabetes Center. Øvrige kan deltage mod 
egenbetaling.

Ernæringschef Bettina Ewers er i gang 
med en evaluering af kurserne ud fra data 
vedr. HbA1c, vægt, BMI, insulintilfælde, 
viden-testscore samt patienternes vurdering 
af kurserne.

123måltidet måle blodsukkeret.  Eks. morgenmad 
kl. 8 med 1 dl havregryn, 2 dl mælk og 100 
g æble giver 20+10+10=40 gram kulhydrat. 
For mange er denne hjemmeopgave en øjen-
åbner, blandt andet når de ser fordelingen af 
deres kulhydratindtag i løbet af dagen.

Viden i praksis skaber nye  
handlemuligheder 
På det basale kursus handler det om at øve 
sig og blive god til at identificere kulhydrat-
kilder og vurdere mængder. Lotte nævner
dette eksempel:

”En type 1 patient, som plejer at få 60 gram 
kulhydrat til aftensmåltidet, har en dag min-
dre appetit eller ved ikke, at kulhydratindhol-
det ikke er det samme i kartofler som i ris. 
Han kan blive bevidst om, at der skal mindre 
insulin til.”

Diætisterne har også oplevet at have pa-
tienter i den individuelle konsultation, som 
har reduceret antallet af tilfælde med lavt 
blodsukker efter deltagelse på kurset.

”Både type 2 diabetes patienter i tablet- eller 
insulinbehandling med fast dosis insulin kan 
gøre deres måltider mere stabile, hvis de kan 
planlægge samme mængde kulhydrat til 
de samme hovedmåltider. Får de spist flere 
kulhydrater, end de plejer, ved de, at blod-
sukkeret stiger. Så handler det om at finde 
sin egen strategi til at få blodsukkeret ned 
gennem fysisk aktivitet, fx ved at gå en tur. ”

De praktiske kurser er en øjenåbner
Inden og efter kurset testes deltagernes 
viden om kulhydrater via et elektronisk 
spørgeskema. De foreløbige opgørelser viser 
en signifikant forbedring i at identificere 
kulhydratholdige fødevarer, og at deltagerne 

opnår en større viden og forståelse, når de 
har været på et praktisk kursus i basal kulhy-
drattælling.  Det underbygges af patienter-
nes evalueringer, hvor de selv tilkendegiver 
at have fået noget brugbart med sig til 
hverdagen med diabetes. Flere deltagere har 
givet udtryk for, at de troede, de vidste alt 
om kulhydrater, men at de er blevet klogere. 
De lærer ikke kun af svar på egne spørgsmål, 
men også af andres spørgsmål.

Diætisterne, som underviser på kulhydrat-
tællingskurserne, bliver også meget mere 
bevidste om den enkelte patientdeltagers 
styrker og svagheder. 
 ”De praktiske øvelser giver mig et meget 
større indblik i, hvad den enkelte patient 
kan, og hvilke udfordringer patienten har i 
forhold til, når jeg sidder i konsultationen 
med patienten og indsamler informationer 
på baggrund af patientens egne udsagn”, 
konstaterer Lotte.  
Bettina supplerer: ”Øvelserne er med til at 
gøre det meget klart for den enkelte patient, 
hvad vedkommende har behov for at arbejde 
med for at blive god til kulhydrattælling. 
Samtidig bliver diætisterne også bedre til at 
facilitere forandringsprocesserne hos patien-
terne gennem denne involverende undervis-
ningsform, hvor de kan observere patienter-
nes aktuelle videns- og færdighedsniveau på 
baggrund af det, patienterne rent faktisk gør 
– i stedet for, hvad de siger, at de gør. På den 
måde bliver diætisterne også bedre rustet til 
at møde den enkelte patient, hvor han eller 
hun er og udfordre patienterne de rigtige 
steder, så patienterne gradvist flytter sig i den 
rigtige retning”.

Status og fremtidige kurser
Fra september 2013 og frem til juni 2014 har 
diætisterne afholdt otte kurser i basal kulhy-

drattælling for 46 patienter og otte kurser 
i udvidet kulhydrattælling for 53 patienter, 
heraf var to patienter selvbetalere. Fordelin-
gen af mænd og kvinder har stort set været 
lige på de forskellige kurser.

I efteråret 2014 blev der afholdt yderligere 
fire kurser i basal kulhydratælling, fire kurser 
i udvidet kulhydrattælling og tre drop-in 
kurser for unge.  I alt 20 kulhydrattællings-
kurser i 2014.  

FAKTA
Udvidet kulhydrattælling udbydes til

n  Personer med type 1 diabetes i pen behandling med hurtig- 
virkende insulin 

n  Personer med type 1 diabetes i insulinpumpebehandling

Samlet udgift for afholdelse af to-dages kursus er 3850 kr. Der er 
8-10 deltagere pr. hold. Kurserne er gratis for patienter på Steno 
Diabetes Center og øvrige kan deltage mod egenbetaling. 

Hen over vinteren er kurser i udvidet kulhydrattælling for type 2 dia-
betes patienter i behandling med hurtigt virkende insulin pilottestet. 
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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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Ro på  
blodsukkeret
”Ro på blodsukkeret” er en brugbar grundbog for alle 
diabetikere, der vil vide mere om diabetes, mad og basal 
kulhydrattælling. Bogen er inddelt i 3 dele:
Del 1 har et fyldestgørende kapitel om sygdommen 
diabetes, hvor behandling og beskrivelse af blodsukker 
indgår. Her beskrives også De 10 kostråd, næringsstoffer 
i maden, indkøbsguide, varedeklarationer, og der gives 
konkrete forslag til at overholde kostrådene. Kapitlet 
tager udgangspunkt i de officielle kostanbefalinger og 
kan således benyttes til alle, der gerne vil vide mere om 
mad og diabetes. 
Del 2 omhandler basal kulhydrattælling. Der er tips til at 
komme i gang med kulhydrattælling på flere niveauer. 
Det er skrevet meget pædagogisk og med flere regne-
eksempler. Derudover indgår hjælperedskaber som apps 
og websites, kulhydratlister (incl. grøntsager), og der er 
tilknyttet dagskostforslag med billeder til både mænd 
og kvinder.
I del 3 er der 50 indbydende opskrifter fra Diabetesfor-
eningen med næringsindhold på energi, kulhydrat og 
fedt. Her kunne jeg ønske mig oplysninger om indhold 
af kostfibre, som kun indgår i nogle af opskrifterne.
Bogen er struktureret opbygget, og afsnittene kan læses 
separat. Jeg er helt enig i forordet, hvor der står, at vi 
ønsker os en bog med avanceret kulhydrattælling.

Bogen er anmeldt af diætist Ines Raben,  Medicinsk 
afdeling, Køge Sygehus

Forfatter:  Sophie Hillbrandt Jensen
Udgivet:  September 2014
Forlag:  Muusmann
Antal sider:  245 sider
Vejl. pris:  kr. 299,95

Vær opmærksom på særpris for medlemmer af FaKD,  
se http:// www.diaetist.dk/medlem/medlemsfordele/

Opskriften på sejr
Det er ernæringsfysiolog og klinisk diætist Lone Viggers, der 
sammen med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund står bag 
”Opskriften på sejr”, som ikke bare er en kogebog, men en bog, 
der meget muligt kan blive et nyt og centralt redskab til unge, der 
træner meget og som ønsker at ende på podiet.
Bogen er primært henvendt til unge elitesportsudøvere, deres for-
ældre og deres trænere. Jeg mener dog, at bogen også kan bruges 
af alle andre sportsinteresserede, der ønsker at få et grundigt bille-
de af, hvor vigtig en rolle ernæringen spiller i forhold til træning og 
elitesport.
Som appetizer serverer bogen lækre opskrifter til dig, der træner 
meget og savner inspiration til ernæringsforbedrede retter. Er du 
sulten efter mere viden og praksisnære fakta, byder bogen også 
på anbefalinger for, hvordan man bør spise før, under og efter 
træning. Anbefalingerne er forklaret i detaljer i selve brødteksten, 
og derudover er der lavet tabeller for at illustrere den individuel-
le eliteudøvers behov. Som toppen af kransekagen giver bogen 
redskaber og gode råd, som kan være med til at skabe rammerne 
for en optimal ernæring og måske endda puffe dig i retning af 
medaljerne.
Det er altså ikke bare en kogebog, man får i hænderne. Det er et 
gennemtænkt diætetisk værktøj, som giver unge elitesportsudøve-
re muligheden for at give kroppen den rigtige næring på de rette 
tidspunkter. Den korrekte ernæring medfører ikke kun en bedre 
præstation, men den sørger også for, at kroppen har de bedste 
rammer for at restituere - så den igen kan præstere sit allerbedste.
Jeg er ikke elitesportsudøver, jeg arbejder ikke med unge atleter, 
og jeg står heller ikke i et køkken og tilbereder mad til kommende 
talenter. Jeg studerer til klinisk diætist og træner et par gange om 
ugen. Alligevel blev jeg fanget af bogen, da jeg synes, den kommer 
rigtig fint rundt om alle de vigtige detaljer omkring ernæringen ved 
fysisk hårde aktiviteter. Der er opskrifter til alle måltider, både mel-
lemmåltider, hovedmåltider samt kager og desserter. Jeg har selv 
forsøgt mig med en opskrift på sandwich stykker, og opskriften var 
let at gå til, og stykkerne blev virkelig lækre. Så alle kan være med: 
både erfarne kogekoner og unge talenter.

Bogen er anmeldt af Nadja Hansen, studerende på Metropol og 
blogger på Sunderehverdag.dk

Forfatter:  Lone Viggers 
Forlag:  Viggers, 2014 
Antal sider:  173 sider 
Pris:  kr. 249,00 

Vær opmærksom på særpris for medlemmer af FaKD,  
se http:// www.diaetist.dk/medlem/medlemsfordele/ 

Trinvis guide til kulhydrattælling for alle med diabetes

Sophie Hillbrandt Jensen

muusmann forlag

  Ro pa
blodsukkeRet

˚

Med 50 lækre 
opskrifter

LONE VIGGERS

OPSKRIFTEN PÅ SEJR
EN KOGEBOG TIL DIG, SOM TRÆNER MEGET

ANMELDELSER
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”Ernæringsfysiologi – en grundbog” er 
lige præcis en rigtig god grundbog, der 
gennemgår de klassiske emner: Fedt, 
kulhydrat, protein, alkohol og energime-
tabolisme. Mineraler og sporstoffer samt 
vitaminer og antioxidanter gennemgås på 
en god og forståelig måde. Hvert emne 
rummer biokemi og sættes i relation til 
kroppens fysiologi. Endvidere er bogen up 
to date med anbefalinger fra NNR 2012 og 

De Ti Kostråd. Hvert emne afsluttes meget 
fint med en kort opsummering. 
Sidst i bogen perspektiveres emnerne kort 
til livsstilssygdomme og kostplanlægning 
/ -vurdering. Disse sidstnævnte afsnit kan 
dog ikke stå alene, men kræver egne erfa-
ringer med kostberegninger / - vurderinger 
m.m. for at kunne anvendes i praksis. 
Bogen er henvendt til bachelorstuderende 
på ernæring og sundhed. Jeg vil meget 

gerne anbefale bogen. Den er også egnet 
som en god opslagsbog, når et emne skal 
”friskes op” , på grund af dens gennem-
førte logiske og ens opbygning af hvert 
emne. 

Brødrene Kochs bedste  
diabetesopskrifter

Forleden fik jeg den mest grøntsagsfyldige 
diner transportable, der nogen sinde er set 
og smagt, tror jeg. Hyldebærkogte-hal-
ve-rødbeder, kæmpe og lange gulerødder 
med et twist af en orientalsk krydderilage, 
gavmilde skefulde af æble-jordskokkompot 
med citronpeber og hertil farverige grøn-
sagslinser. Og jo, der var da også grillet gris, 
men tallerkenmodellen var opfyldt, som jeg 
sjældent har set før. Forundrende, foran-
drende og frydefuld enkelhed og velsmag!

Maden kom fra Brdr. Kochs ”Det glade 
vanvid” – navnet på en af deres fire hæ-
derkronede restauranter. Vi 15 gæster var 
overraskede over den raffinerede og rustikke 
menu. Det samme udtryk findes i deres nye, 
letlæste og overskuelige diabeteskogebog 
– som med fordel kan inspirere alle, der 
har lyst til at forene sundhed og grønnere 
gastronomi. 

Med en diabeteshaj som diætist Birgit 
Schelde ved det faglige ror føler man sig 
som diætist på sikker grund og kan derfor 
fokusere på at navigere nydelsesfuldt med 
fokus på at finde fornyelsen i bogen.

De to kokkebrødre Jesper og Michael Koch 
har inden for ti år begge fået diagnosticeret 

diabetes, og det var således en nødven-
dighed, at livsstil og madlavning skulle 
omlægges. 

Bogen starter med en introduktion til de 
to diabetesbrødre, nogle faktuelle sider 
om mad og diabetes, og herefter brødrene 
Kochs kloge og kraftfulde fortolkning af dia-
betesprincipper til mad og opskrifter. Bogen 
er inddelt i grønt, fisk, kød og desserter og 
bagværk.

Fløden er udskiftet med yoghurt, bælgfrug-
ter bruges ofte, og glemte grønsager, kartof-
ler og kamutkerner har fået en renæssance, 
mens afmålte mængder af fede oste giver 
flere af retterne karakter.

Jeg har opdaget nye måder at twiste grønt-
sager på - med en cocktail af krydderier, 
bær og juicer, som også smagsmæssigt giver 
retterne kant.

De sprudlende opskrifter følges af stem-
ningsfyldte, smagfulde fotos, der yderligere 
får mundvandet til at løbe. Blot mangler et 
par hjælpsomme fif og tips til opskrifterne. 
Hvad serverer jeg fx de smukke kød- og 
fiskeretter sammen med eller til, så også de 
lever op til diabetesprincipperne? Det ville 
gøre bogens opskrifter mere anvendelige for 
også mindre måltidsøvede diabeteskokke.

Desværre fandt jeg ikke opskriften på de 
hyldebærkogte rødbeder… Men jeg sætter 
min lid til brødrenes kærlighedserklæring på 
side 20:
”.. er vi vilde med beder i alle afskygninger”.
Tatar, pickles, bagte og kogte, ja – men ikke 
i hyldebærsaft. 

Jeg er også vild med beder – og ønsker mig 
en bedebog fra brødrene og Birgit – måske 
sammen med andet fantasifuldt i Appetit på 
livet II. Tak for I’eren.

Bogen er anmeldt af diætist Anne Ravn.

Forfattere:  Brdr. Koch og Birgit Schelde
Forlag:  Politikens Forlag
Antal sider:  165 sider
Pris:  kr. 275,00

Appetit på livet

Ernæringsfysiologi  
– en grundbog

Forfattere:  Inger Marie Jørgensen & Niels Holmquist
Forlag:  2. udgave. Munksgaard. 2014. 
Pris:  kr. 385,00

 

Bogen er anmeldt af  
diætist Margit Vesterlund 
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Når ernæring spiller på tværs
Succesfuld temadag om ernæring til syge afholdt i Region Nordjylland gav indtryk  
af stort regionalt potentiale for udvikling og forbedring – både på praksisnært og  
forskningsbaseret grundlag.

Af Tina Beermann, ledende klinisk diætist, 
cand. scient klinisk ernæring,  
tina.beermann@rn.dk

Danmarks statsminister udtaler i sin åbnings-
tale til Folketinget: ”Patienter skal sikres 
den rette ernæring i relation til deres pleje 
og behandling. Dette er et fokuspunkt for 
regeringens fremtidige arbejde…” 

Dette er et fremtidigt ønskescenarie beskre-
vet af MF Flemming Møller Mortensen, sund-
hedsordfører for Socialdemokraterne. Ordene 
faldt som afslutning på hans åbningstale til 
temadagen: ”Når ernæring spiller på tværs 
– mad til syge i Region Nordjylland”, der i 
oktober 2014 blev afholdt i Musikkens Hus i 
Aalborg.

Med den udtalelse ramte han plet. At få 
underernæring løftet højere på den politiske 
dagsorden var netop formålet med tema-
dagen, der var arrangeret af det Regionale 
Ernæringsudvalg for Region Nordjylland. De 
180 inviterede deltagere talte ernærings-
faglige nøglepersoner og ledere fra region 
og kommuner samt politikere, der var mødt 
talstærkt frem.

Det vil være et politisk løft af dimensioner, 
som vi, der arbejder med problemstillingen 
i praksis, hidtil knap har turdet drømme 
om: At få skabt reel politisk ørenlyd for at 

sygdomsrelateret underernæring er en dybt 
alvorlig opgave, som har store personlige så-
vel som samfundsøkonomiske konsekvenser. 
Op mod 1,5 mia. kr. vil kunne spares årligt, 
svarende til den merudgift, der følger med 
underernæring. 

I Danmark er 

30 - 40% af alle 

patienter og 60% 

af de ældre på 

plejehjem i risiko for 

underernæring. 

Det resulterer i flere, længere og dyrere 
indlæggelser, øget medicinforbrug, svækket 
immunforsvar, hyppigere infektioner, længere 
genoptræning, dårligere livskvalitet og øget 
dødelighed.

Ifølge Flemming Møller Mortensen er der 
faktisk politisk velvilje, når budskabet når 
igennem, men samfundet kender for lidt 
til konsekvenserne, og politikerne kender 
ikke løsningen. Han understregede derfor 
vigtigheden af, at der afholdes temadage 

som denne til at oplyse og bringe muligheder 
frem til beslutningstagerne.
Tallene taler deres tydelige sprog, men alli-
gevel når budskabet ofte ikke ind, før nogen  
oplever de direkte konsekvenser på nær-
meste hold. Budskabet skal gentages igen 
og igen fra alle sider: de syge og ældre selv, 
pårørende, personale og politikere. 

Dagen bød konkret på en lang række spæn-
dende og informative indlæg med eksempler 
fra klinisk praksis på hospital, udfordringer 
i det tværfaglige såvel som tværsektorielle 
samarbejde, samarbejde med forskningsinsti-
tutioner og erhvervsliv, fremtidens madtilbud 
til patienter samt en populær smagstest af 
retter fra de regionale sygehuskøkkener, 
hhv. Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors, 
Sygehus Himmerland, Aalborg Universitets-
hospital samt Psykiatrien. 

Claus Meyer samt René Langdahl Jørgensen 
(madanmelder v. Magasinet Gastro) stod for 
den officielle bedømmelse af retterne, der 
blev mødt af såvel kritik som meget rosende 
ord. Ingen tvivl om, at alle sygehuskøkkener 
fik nogle ideer med på vejen til yderligere at 
udvikle på retterne. Dagen blev således også 
afrundet med et oplæg fra Claus Meyer, 
der med oplægget ”Velsmagens anatomi” 
gav ideer til såvel konkrete muligheder for 
smagsforbedringer som et mere overordnet 
perspektiv på valg af fødevarer i en nordisk 
kontekst.

FOKUS
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Undervejs blev det også til et 
meget veloplagt indspark fra 
organisationsforsker og profes-
sor Janne Seeman fra Aalborg 
Universitet om et fænomen, hun 
beskriver som det kroniske koor-
dinationsbesvær i den offentlige 
sektor, der er præget af krydspres 
med en politisk ideolog og daglig 
drift. Mål og midler følges ikke 
altid ad (fx retorikken om mere 
kvalitet samtidig med besparel-
ser eller øget standardisering og 
samtidig individualisering), og var 
det ikke for det kliniske personales 
formidable evne til alligevel at få 
kittet hverdagen sammen, ville det 
danske sundhedsvæsen sprænges. 

Sundhedsområdet er også præget 
af såkaldte domænekonflikter, idet 
der hele tiden foregår en kamp 
og forhandling om dagsordenen 
imellem de forskellige områder: 
hvilken behandling, hvilket mål, 
hvilken vurdering, hvem skal 
betale…?

For at skabe bedre sammenhæng 
er det vigtigt at satse på samarbej-
de på strategisk vigtige områder 
som fx ernæring. Succesfaktorer 
for at dette skal kunne lykkes er, at 
der SKAL ske en investering i om-
rådet, en nøgtern start og gradvis 
udvikling, åben kommunikation, 
tillid og personlige relationer, samt 
bidrag fra alle parter.

Alt i alt en meget vellykket og 
velarrangeret temadag, der gav 
indtryk af et stort regionalt poten-
tiale for udvikling og forbedring på 
et såvel praksisnært som forsk-
ningsbaseret grundlag. Stemnin-
gen var opløftet og positiv, da  
deltagerne forlod det nye og flotte 
bygningsværk ved havnefronten i 
Aalborg. Men hermed er vi langt 
fra i mål, og der arbejdes lige nu 
med forskellige muligheder for at 
forankre og fastholde de regionale 
og kommunale tiltag omkring 
ernæring. 

 

Jeg har en Reumatologisk Speciallægepraksis  
med kliniklokaler på Godthåbsvej i Skanderborg.   
Jeg har 2 ledige lokaler, hver på 24 m2. 

Lokalerne er lyse, lydtætte, med sydvendt vinduesparti. 
Erhvervsbyggeriet rummer i øvrigt it-firma, bolig-og børne-
tøjsbutik, og et LOOP fitnesscenter. Jeg bruger selv 2 tilsva-
rende lokaler sammen med min kollega, som er sygeplejerske. 
Lejemålet er med adgang til et stort venteværelse med handi-
capvenligt toilet, køkken med spiseplads, personaletoilet/bad og 
et depotrum med vaskemaskine og tørretumbler. Der er et stort 
gratis parkeringsområde tilknyttet, og mulighed for firmanavn 
ved indgangsparti og på skilte ved indkørsel til området.
Klinikken er røgfri.

Vi vil gerne dele lokaler med en eller flere diætister, da vi har et 
interessefællesskab og mange kunder med interesse i og ofte 
behov for kostvejledning.

Ved leje af 1 rum:  
4000 kr./mdr. inkl. el, vand og varme, ekskl. moms.

Ved leje af 2 rum:  
6000 kr./mdr. inkl. el, vand og varme, ekskl. moms.

Der er mulighed for momsfritagelse.

Lone Svendsen
Reumatologisk speciallægeklinik
lone.svendsen@dadlnet.dk

     KLINIKLOKALER UDLEJES:

2 kliniklokaler udlejes 
Beliggende i stort moderne erhvervsområde opført i 2009, kun 600 meter fra  
Skanderborg station og 1,5 km fra motorvejs til- og frakørsel.
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Af Tina Beermann, ledende klinisk diætist, 
Aalborg Universitetshospital, tina.beer-
mann@rn.dk Karin Kaasby, udviklingssyge-
plejerske karin.kaasby@rn.dk

Dette er konklusionen efter en retrospektiv 
gennemgang af 21 patientjournaler på  
Aalborg Universitetshospital.

Undersøgelsen af journalerne blev sat i værk 
på foranledning af det Regionale Ernærings-
udvalg i Region Nordjylland. Formodningen 
var, at det ikke gik så godt med at få over-
leveret informationer relateret til ernæring, 
når patienter blev flyttet på tværs af afsnit. 
Derfor iværksattes projekt ”Ernæring på 
Tværs”. 
Formålet var at undersøge, om og hvordan 
information om ernæring fulgte med ved  
overflytning imellem afsnit på Aalborg  
Universitetshospital.

Fokus var på patienter, som havde haft 
minimum én indlæggelse på et intensivt/
intermediært afsnit i indlæggelsesforløbet. På 
den måde sikredes det, at patienterne havde 
oplevet overflytning imellem afsnit.   

For yderligere at afgrænse populationen 
valgtes patienter med diagnosen KOL 
(kronisk obstruktiv lungesygdom). KOL er en 
folkesygdom i Danmark. Man estimerer, at 
400.000 danskere har sygdommen, heraf 
har ca. 40.000 svær KOL. Næsten 25.000 
patienter indlægges hvert år i Danmark på 
grund af KOL(1).
 
KOL er skyld i mange leveår med dårlig livs-
kvalitet og er ifølge WHO en af de sygdom-
me, som giver den største byrde i det danske

samfund opgjort i disability adjusted living 
years (DALY) (2).
Patienter med KOL har ofte ernæringspro-
blemer. Collins et al. har ved et systematisk 
review og meta-analyse fundet, at prævalen-
sen af malnutrition hos patienter med kronisk 
obstruktiv lungesygdom er mellem 30 – 60 
% af de indlagte patienter og mellem 10 – 
45 % af ikke indlagte patienter (3). Lav vægt 
er identificeret som en dårlig prognostisk 
faktor for patienter med KOL, og overlevel-
sen blandt patienter, der er alvorligt syge, 
tynde og har et FEV1% (forced expiratory 
volume % i et sekund) på mindre end 50 %, 
er estimeret til mellem 2 – 4 år (4).

Litteratursøgning
For at se, om andre havde lavet noget tilsva-
rende, gennemførtes en systematisk littera-
tursøgning i PubMed, Embase og Cinahl, se 
figur 1. 400 abstracts matchede søgekriteri-
erne, men kun et omhandlede overflytninger 
mellem forskellige afsnit, og dens fokus var 
at beskrive den sundhedsprofessionelles rolle 
i forhold til at forbedre kvaliteten og selve 
overflytningen. Desværre var det ikke muligt 
at fremskaffe originalartiklen.

Metode
Projektets overordnede metode var en 
retrospektiv gennemgang af journaler og sy-
geplejedokumentation for tilfældigt udvalgte 
patientforløb.  

Inklusionskriterierne var følgende: 
n  Mindst en indlæggelse på et intensivt/inter-

mediært  afsnit på AUH i 2013.
n  KOL diagnose
n  > 3 dages samlet indlæggelse

Herudfra blev i alt 91 patientjournaler trukket 
fra patientsystemet PAS. Af disse blev 25 
journaler tilfældigt valgt ud til gennemgang 
ved hjælp af et elektronisk randomiserings-
program (5). 4 af disse opfyldte ikke inklu-
sionskriterierne og blev ekskluderet. I alt 21 
journaler indgik i undersøgelsen. 

Til registrering af de valgte data udarbejde-
des et dataindsamlingsskema til notering 
af diagnose, køn, alder, indlæggelses- og 
udskrivelsesdato, samt planlagt eller akut 
overflytning imellem afsnit. 
Dertil søgtes for hvert afsnit dokumenterede 
oplysninger om relevante parametre med 
relation til ernæring og ernæringsstatus. De  
valgte data var:

n  Vægt
n  Tandstatus
n  Dysfagi
n  Cerebrale ændringer med betydning for 

spisesituationen
n  Ernæringsscreeninger 
n  Vurdering af ernæringsbehov
n  Opfyldelse af ernæringsbehov 
n  Plan for ernæring 
n  Monitorering af ernæringstilstand
n  Vejledning ved diætist 

FOKUS

Et skridt frem 
og to tilbage…
Information om ernæring følger ofte ikke med i overgangen mellem afsnit. Dette giver anledning til dobbeltarbejde og forsinkel-
ser i patientens ernæringsbehandling og kan i sidste ende have fatale konsekvenser for patienten. Diætister, der følger patienten 
på tværs af afsnit, kan være en del af løsningen.
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For hver overflytning blev det undersøgt, om 
der var skriftlig information om ernæring i 
overgangene (epikrise/sygeplejeanamnese), 
og om der blev iværksat handlinger i forhold 
til den skriftlige information (anvendelses-
grad).  

Etiske overvejelser
Datatilsynet blev underrettet og søgt, ligesom 
der blev indhentet tilladelse fra klinikchef for 
Klinik Anæstesi til at gennemgå de inklu-
derede patienters sygeplejedokumentation  
i Clinical Suite. Da det drejede sig om en 
retrospektiv gennemgang af patienternes 
dokumentation, ansås det ikke at skade 
patienterne. Formodningen var, at gen-
nemgangen ville have en positiv effekt på 
fremtidige patienters ernæringsforløb under 
indlæggelse.

Resultater
I undersøgelsen indgik 21 patienter – 8 kvin-
der og 13 mænd. Den gennemsnitlige alder 
var 70 år (variation 51-83 år). Alle patienter 
havde mindst èn comorbiditet, hvoraf hjerte-
kar relateret lidelse og diabetes var hyppigst 
forekommende, hos hhv. 81 % og 43 %. Øv-
rige diagnoser var cancer (19 %), pneumoni 
og osteoporose hos 14 %, samt levercirrose, 
apopleksi og astma hos 10 %.

I gennemsnit blev en patient overflyttet 3,5 
gange imellem afsnit under det samme ind-

læggelsesforløb (variation 1 til 8).
Den gennemsnitlige indlæggelsestid var 23,1 
dag (variation 3 til 115 dage). Heraf lå de i 
gennemsnit 9,7 dage på et intensivt/inter-
mediært afsnit (variation 1 til 80 dage). 
Ved afslutning af indlæggelsesforløbet på 
AUH blev 13 pt. udskrevet til eget hjem, 2 
til andet hospital, og 6 døde under indlæg-
gelsen.

Hos 8 ud af 21 patienter var vægten noteret 
både ved indlæggelse og ved udskrivelse/tæt 
på udskrivelsen, således at vægtudviklingen 
kunne følges. Ud af disse 8 patienter havde 
7 haft et vægttab under indlæggelsen. Det 
gennemsnitlige vægttab var 3,4 kg – med et 
spænd fra knap ½ kg til 7 kg vægttab. 

I de journaler, hvor det var dokumenteret 
fandt vi yderligere:
Alkoholmisbrug 2 patienter
Dysfagi 3 patienter
Dårlig tandstatus 2 patienter
Cerebral påvirkning 7 patienter

I forhold til dokumenteret ernæringsmæs-
sig pleje og behandling under indlæggelse 
fremgik en vurdering af kostform hos 90 % 
af patienterne, og monitorering af kostindtag 
eller vægt hos 80 %. Hos 40 % af patien-
terne var der fulgt information om ernæring 
med i overflytning fra et afsnit til et andet 
- på et givent tidspunkt i forløbet, men ikke 

i samtlige overgange. 24 % var blevet ernæ-
rings-/KRAM screenet ved indlæggelse. Hos 
ingen patienter sås en systematisk vurdering 
af ernæringsparametre i hele indlæggelses-
forløbet. Se Figur 2, der viser den procentvise 
forekomst af dokumenterede ernæringsre-
laterede handlinger i de 21 patientforløb. 
Hver patient tæller 1 gang, uanset om der 
er foretaget ernæringsscreening flere gange 
eller blot en enkelt gang.

Diskussion
Ernæringsretningslinjen for Aalborg Uni-
versitetshospital tilsigter, at alle indlagte 
patienter over 16 år ernæringsscreenes i 
det elektroniske patientsystem Clinical Suite 
inden for de første 24 timer efter indlæggel-
sen. Enkelte patienter kan ekskluderes (6). 
I undersøgelsen KRAM/ernæringsscreenes 
kun 5 patienter ud af 21, svarende til 24 % 
ved indlæggelsen. Det skal dog ses i lyset 
af, at 62 % af patienterne blev indlagt akut 
på intensivt/intermediært afsnit. Der var på 
undersøgelsestidspunktet ikke noget krav om 
screening på de intensive/det intermediære 
afsnit. De intensive afsnit påbegynder ernæ-
ring 24 timer efter ankomst. Her påbegyndes 
ernæring ikke på baggrund af en screening, 
da intensive patienter alle betragtes som 
værende i ernæringsrisiko. Behovet doku-
menteres på afsnittenes observationsskemaer 
og ikke i Clinical Suite. 

 
 

 

1  ar%kel  
Transi'on  of  pa'ents  with  COPD  across  different  
care  se7ngs:  Challenges  and  opportuni'es  for  
hospitalists  
Kilde:  Chuang  C.Hosp  Pract  (1995).  2012  Feb;40(1):176-‐85  

The  ar'cle  focuses  on  the  pivotal  role  of  the  
hospitalist  in  promo'ng  and  facilita'ng  the  
steps  toward  improving  quality  outcomes  and  
transi'ons  of  care  for  pa'ents  with  COPD  

400  abstracts  

PubMed  60,  Embase  240,  Cinahl  100  
Søgeord:  feeding  behavior,  nutri'onal  status,  nutri'onal  
assessment,  body  weight,  malnutri'on,  weight,  chronic  
obstruc've  lung  disease,  COPD,  clinical  handover,  pa'ent  
care,  transfer,  transi'on  

Figur 1: Litteratursøgning 

Figur 1: Litteratursøgning
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Figur 2. Den procentvise forekomst af dokumenterede ernæringsrelaterede handlinger i 21 patientforløb

Andre årsager til undersøgelsens resultat kan 
måske bero på, at hospitalet løbende imple-
menterede den elektroniske patientjournal i 
efteråret 2012/foråret 2013, og der kan være 
afsnit, hvor systemet og rutiner omkring 
dokumentation i det elektroniske system ikke 
har fungeret optimalt. Uagtet dette, har der 
tydeligvis ikke været dokumentation med 
om patienternes ernæringsbehandling på 
de øvrige afsnit, og det fremgik tydeligt, at 
i de fleste tilfælde startede afsnittene forfra 
mht. at vurdere kostform og evt. behov – i de 
tilfælde, det var dokumenteret. I den retro-
spektive journalgennemgang af de udvalgte 
patientforløb blev det således tydeligt, at 
der for nogle patienter skete unødvendige 
forsinkelser i opstart af ernæring, diverge-
rende vurdering af kostformer og behov, 
afventning på afklaring af dysfagiproblematik 
som tidligere var dokumenteret på andet 

afsnit, men en information, der ikke blev 
gjort opmærksom på i overgangen. Desuden 
manglende oplysninger i forbindelse med 
refeeding problematik.

Dette tydeliggør behovet for, at alle afsnit an-
vender samme system, på samme måde, og 
at der er enighed om at anvende den samme 
type data, og ikke mindst dokumentere dis-
se, således at personalet på de modtagende 
afsnit umiddelbart kan anvende og forstå de 
afgivne oplysninger og fortsætte patientens 
ernæringsbehandling uden unødvendige 
stop og pauser.

Man skal fra ledelsesmæssig side i højere 
grad være opmærksomme på, at netop 
ernæring er et af de parametre, der går på 
tværs i forløbet, og sikre, at der sker større 
kontinuitet og systematik i ernæringsbehand-

lingen. Det kunne fx være kliniske diætister,  
som følger patienten på tværs af afsnit og 
ikke er bundet af speialeafsnit.

Konklusion
Information om ernæring følger ofte ikke 
med i overgangen mellem afsnit. Dette giver 
anledning til dobbeltarbejde og forsinkelser 
i patientens ernæringsbehandling og kan 
i sidste ende have fatale konsekvenser for 
patienten.

Referencer
1.  Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk Vejledning: KOL i almen praksis diagnostik behandling, opfølgning, http://www.dsam.dk/files/9/kol.pdf  (søgning 280214)

2. The European health report 2005. Public health action for healthier children and popula-tions.WHO. http://www.euro.who.int/document/e87325.pdf; 2005

3.  Collins P.F; Stratton, R.J.; Elia, M. Nutritional support in chronic obstructive pulmonary dis-ease: A systematic review and meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr. 2012, 95, 1385-
139 5.

4. Itoh M; Tsuji T; Nemoto K; Nakamura H; Aoshiba K. Undernutrition in patients with COPD and its treatment. Nutrients 2013, 5, 1316-1335.

5. http://www.randomizer.org/form.htm

6.  Ernæringsscreening, ernæringsterapi, moni-torering og opfølgning - http://pri.rn.dk/pri/AaS/Sider/83fe2063-f34e-4920-a04c-c5efb6a65b9c.aspx?sf=41c9ef6c-6901-4289-
8fe1-dfa5a807899e  (søgning 20. 11 2014)

 

 

23



Diæt med MCT
- Tips og inspiration til patienten  
   med fedtmalabsorption

®™

Diæt med MCT- tips og opskrifter til brug af MCTprocal™ og Betaquik™

Kommer snart!

Navamedic A/S 
Tlf.:   +45 40 48 48 38

E-mail:   tl@navamedic.com   
www.navamedic.com



Hjem fra sygehus  
– ernæringsterapi mellem 
sektorer
En kvalitativ interviewundersøgelse vedrørende barrierer for ernæringsterapi ved udskrivelse fra hospital, 
samt hos praktiserende læge, og ved modtagelse af patienten i kommunalt regi efter udskrivelse.

Af Mette Holst, Forskningsleder for Klinisk Ernæring,  
Aalborg Universitetshospital, mette.holst@rn.dk   

Forekomsten af patienter i ernæringsrisiko ved screening med 
NRS-2002 på hospitaler er omkring 40%, afhængig af speciale (1). 
I primær sektoren har man på plejehjem fundet en forekomst af ernæ-
ringsrisiko på 47% i plejebolig, 25 % i ældrebolig og 10% hos ældre 
i eget hjem (2). Allerede inden indlæggelsen har mange patienter tabt 
sig, og et studie fra Aalborg Universitetshospital 2010 viste, at 26% af 
alle patienter havde tabt  sig betydeligt inden for de seneste 3 måne-
der.  Under indlæggelsen havde kun 68% et energiindtag, og 52% et 
proteinindtag på ≥ 75% af det vurderede behov, hvilket menes at kun-
ne opretholde vægtstabilitet under indlæggelse. Det er altså tydeligt, 
at der er baggrund for at optimere en indsats såvel før indlæggelsen, 
under indlæggelsen og efter indlæggelsen.
Uanset hvor patienten befinder sig i omsorgs- og behandlingssyste-
met, er ernæringsprocessen som det ses i figur 1. 

Imidlertid var det vores indtryk på Aalborg Universitetshospital, at 
ikke alle patienter fik lavet en ernæringsplan ved overgangen mellem 
sektorer, og at denne i givet fald ikke altid blev kommunikeret tilstræk-
keligt. Derfor besluttede vi at gennemføre en kvalitativ interview- 

Screening & 
assessment 

Ernæringsplan 

Handling, 
monitorering 

Opfølgning, 
justering, 

kommunikation 

Indlæggelse 

Forebyggende 
hjemmebesøg 

Praktiserende læge 

Genoptræning 

etc 

FOKUS

Figur 1. Ernæringsprocessen fra ”ESPEN 
Guidelines on adult enteral nutrition. 
Lochs et al. Clin Nut. 2006”(3).

De interviewede var:

n  Sygeplejersker fra sygehusafdelinger (6 personer): 
Lungemedicinsk, infektionsmedicinsk, hæmatologisk, 
kirurgisk gastroenterologisk og ortopæd kirurgisk 
afdeling.

n  Diætister (4 personer) bredt dækkende alle specialer.

n  Sygehuslæger (4) fra kirurgisk gastroenterologisk,  
medicinsk gastroenterologisk  korttarm og  
hepatologisk, samt onkologisk afdeling.

n  I primærsektoren interviewedes i alt 9 hjemmesyge-
plejersker i 2 fokusgruppeinterviews (5+4 personer), 
og 1 interview med SoSu assistenter fra henholdsvis 
plejehjem og kørende hjemmepleje (8 personer).

n  I Almen praksis blev 9 læger og 1 konsultationssyge-
plejerske interviewet.
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undersøgelse vedrørende barrierer for ernæringsterapi ved udskrivelse 
fra hospital, hos praktiserende læge og ved modtagelse af patienten i 
kommunalt regi efter udskrivelse. 
Formålet var at få viden om og afdække barrierer for god ernærings-
praksis hos syge, før og efter indlæggelse. Metoden var semistruktu-
rerede fokusgruppe interviews og informanterne blev udvalgt efter 
kvalitativ sampling.   

Resultater:
På sygehuset var indtrykket fra alle deltagere, at der formentlig ikke 
blev udskrevet så mange patienter med ernæringsterapi, som der 
burde.
Dette mente man overvejende skyldes, at:
n  Patienterne ikke bliver identificeret for ernæringsrisiko under ind-

læggelsen, delvis som følge af den korte indlæggelsestid. 
n  Der startes ikke op på ernæringsterapi, fordi patienten alligevel 

snart skal udskrives. 
n  Man kan ikke huske fra gang til gang, hvordan man gør. 
n  Holdningsspørgsmål – man mente, at en ernæringsplan ved 

udskrivelsen var meget afhængig af, hvem der er på arbejde, når 
udskrivelsen skulle planlægges og finde sted. 

n  Det er enormt ressourcekrævende (planlægning af udskrivelsen med 
ernæringsterapi, herunder oplæring af hjemmeplejen, særligt ved 
udskrivelse med parenteral ernæring). 

n  Økonomien ved udskrivelse med parenteral ernæring synes at være 
uklar – hvem skal betale? 

n  Uklarhed om, hvem der har ansvar for opfølgningen på patientens 
ernæringsterapi.

I kommunen mente hjemmesygeplejersker og social- og sundheds-
assistenter, at de har rimelig godt styr på at vejlede patienterne 
som er i hjemmet, og som bliver udskrevet med ernæringsdrikke og 
madudbringning. De kender de små ”fif” til at få borgerne til at spise 
bedre, men har ingen muligheder, når dette er utilstrækkeligt.  Ved 
modtagelse af patienter med ernæringsterapi som sonde eller paren-
teral ernæring fra sygehuset synes man at opleve mange uafklarede 
punkter.  

De overvejende var:
n  Ringe information om og kendskab til årsag til udskrivelsen med 

ernæringsterapi, specielt ved udskrivelse med sonde eller parenteral 
ernæring.

n  Uklare eller ingen mål for ernæringsbehandlingen.
n  Ingen information om hvem der har ansvar for opfølgningen.
n  Økonomiske og praktiske forhold er betydende for muligheden for 

at gennemføre den ernæringsterapi patienten er udskrevet med, 
fx ved udskrivelse med ernæring via naso-gastrisk sonde, vil denne 
meget hurtigt skulle fjernes på grund af problemer med kontrolleret 
indgift i eget hjem.

n  Informationer går tabt mellem stole når de gives til en administrativ 
medarbejder i kommunen, og ikke til dem som skal varetage plejen.

n  Mangler fælles retningslinjer og viden for håndtering af enteral og 
parenteral ernæringsterapi.

n  Mangler opfølgningsmuligheder / nogen at ”sparre” med. Der ikke 
mulighed for at spørge på sygehus, når man henvender sig til afde-
lingen er der ingen der kender den udskrevne patient og de givne 
omstændigheder. Man var glade for firmahjælp som sparringspart-
ner ved enteral ernæring, og brugte det jævnligt.

I almen praksis oplevede lægerne, at de ikke havde særlig meget 
fokus på ernæringstilstand og vægttab. Deres største fokus på ernæ-
ringstilstand var overernæring og forebyggelse af komplikationer til 
fedme.

n  De oplevede, at deres primære fokus er på udredning for sygdom, 
også når patienter henvender sig med utilsigtet vægttab, hvor de 
vil henvise til udredning, men sjældent eller aldrig iværksætte en 
ernæringsplan. 

n  De oplever, at de ikke har nogen forhåndenværende midler udover 
”grøn recept”. 

n  Konsultationssygeplejerskerne har overtaget arbejdet med de gamle 
og kronisk syge, og vejledningen i ernæringsterapi til disse grupper.

n  Desuden var det deres oplevelse, at hjemmesygeplejersken ved mere 
om ernæringsterapi,  end de selv gør. 

n  Kun en enkelt af de ni interviewede havde kendskab til, at kommu-
nen havde en klinisk diætist ansat, som de kan rådføre sig med og 
henvise til.

Konklusion:
Der er masser af barrierer mod god ernæringspraksis hos syge før og 
efter indlæggelse, og masser at arbejde med inden for viden, uddan-
nelse og organisering af ernæringsterapi mellem sektorerne.
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På baggrund af interviewene genereredes følgende forslag;
Alle patienter skal, som bekendt, screenes for ernæringsrisiko ved 
indlæggelsen. Ligeledes skal patientens ernæringstilstand vurderes ved 
udskrivelsen. Hvis patienten er i fortsat ernæringsrisiko ved udskrivel-
sen, skal der laves en ernæringsplan, som skal følge patienten. Der er i 
Region Nord nu opnået en aftale med regionen, således at økonomien 
for udskrivelse med parenteral ernæring er klarlagt. Kommunikationen 
fra sygehus til dem, som modtager patienten til ernæringsterapi ved 
udskrivelsen, inklusive til egen læge, skal indeholde:

Klarhed over patientens ernæringsproblematik:
n  Hvad er problemet?
n  Hvad er gjort/ forsøgt / aktuelle plan?
n  Hvad er målet / vægtøgning / fysisk ydeevne  

eller andre for patienten relevante mål?
n  En beskrivelse af patientens viden, ønsker  

og compliance til ernæringsterapien
n  En klar plan for, hvem der følger op, hvordan og hvornår?
n  Klar ansvarsfordeling mellem de involverede parter, patient,  

omsorgsyder, praktiserende læge, eventuelt ambulatorium på syge-
huset?

n  Hvor kan man henvende sig, hvis planen ikke holder, eller der er 
behov for ændringer, som de involverede ikke kan honorere?

Ernæringsforløb som en integreret del af behandlingsforløbet:
Det er ønskeligt, at ernæringsforløb i fremtiden vil blive betragtet 
som en del af det samlede behandlingsforløb med hurtig indsættelse. 
Således må det være muligt, at alle instanser betragter sig selv som an-
svarlige for patientens ernæringsterapi, når patientens øvrige behand-
ling ligger hos dem. Når patienten fx henvender sig hos egen læge 
med vægttab, og lægen henviser til udredning for cancer eller andet, 
bør patienten samtidig vejledes i ernæringsterapi, i at spise energi og 
proteinrigt, være opmærksom på  ikke at tabe sig og evt. medgives 
grøn recept på ernæringsdrikke. Et ernæringsforløb, som starter med, 
at patienten henvender sig hos praktiserende læge, kunne derefter se 
ud som i figur 2:

Figur 2. Fra artiklen: Nutrition in transition 
between hospital and home. Holst M,  
Rasmussen HH: J.(4)
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Af Sofie Wendelboe, klinisk diætist  
og NCP-nørd, sw@diaetist.dk

ERNÆRINGSVURDERING
Antropometri: Vægt: 105 kg. BMI 37. Adipo-
sitas klasse II.
Mad- og ernæringsrelateret anamnese: Kosta-
namnesen viser, at pt. spiser 3 hovedmåltider 
og 2 mellemmåltider med et højt indhold af 
energi pga. indhold af fedt og sukker. 
Klient anamnese: gift og har 2 børn, er 
uddannet pædagog og arbejder i børnehave. 
Har taget ca. 25 kg på ved hver graviditet, før 
graviditetsvægt for 15 år siden: 70 kg. Ønsker 
at veje det samme igen.

ERNÆRINGSDIAGNOSE
NC-3.3.4 Adipositas klasse II, relateret til stor 
vægtøgning i forbindelse med graviditet, 
dokumenteret ved vægt på 105 kg og et BMI 
på 37.
NI-1.3 Excessiv energiindtagelse, relateret til 
at pt. mangler motivation til ændring af vaner 
og derfor spiser efter lyst, dokumenteret ved 
at kostanamnesen viser et energiindtag på ca. 
150% af behov.

ERNÆRINGSINTERVENTION
Ernæringsanbefaling: energireduceret diæt på 
6000 kJ, som følger NNR.
Prioritering: fokus på at øge pt.´s vidensniveau 
og hjælpe med alternativer til indtagelse af 
mad med stort energiindhold. 
Målsætning: Kortsigtet mål er, at energiind-

tagelse reduceres, så klienten opnår vægttab. 
Første mål er reduktion af vægt med 10 %. 
Langsigtet mål er et BMI under 30 (=85 kg).
Strategi: den motiverende samtale (C-2.1) og 
hjælp til stress-håndtering (C-2.6)

ERNÆRINGSMONITORERING  
OG – EVALUERING 
Monitorering af vægt (= indikator AD-1.1.2) 
med henblik på, at klienten opnår et vægttab 
på 1-2 kg pr. måned (= succeskriterier). 
Monitorering af klientens energiindtagelse (= 
indikator FH-1.1.1) ved hjælp af kostanamne-
se med henblik på, at pt. reducerer indtagelse 
til 6000 kJ (= succeskriterier).

NCPNCP ved adipositas

NCP KLUMMEN

NCP-modellen og den motiverende 
samtale – et godt match
Det lader til, at NCP-modellen er kommet for at blive – også i Danmark. Men en model 
kan ikke bruges til meget, hvis ikke den kan omsættes i praksis. Her kommer diæti-
stens relationelle og kommunikative evner i spil. Faglig ekspertise er vigtigt, men det 
er empati også. Patientinddragelse, evnen til at kunne kommunikere præcist, respekt 
samt forståelse for patientens perspektiv, motivation, ønsker og behov er centralt for 
patientens adhærens – og samarbejde (1-9). Dette kan indtænkes ved at kombinere 
NCP med den motiverende samtale.

Af Nanna Ruengkratok Lang, lektor, cand.
psych., VIA University College, Ernæring og 
Sundhedsuddannelsen, naru@via.dk 

Patientinddragelse på den politiske 
dagsorden
Den enkelte borgers behov og forudsætnin-
ger skal være omdrejningspunktet for den 
måde, sundhedsvæsenet arbejder.  

 
Dette er regeringens udspil, og hertil er der 
afsat knap 300 mio. kr. til udvikling af en 
national strategi for patientinddragelse (10). 
Forskningen bekræfter, at kommunikationen 
mellem sundhedsprofessionel og patient 
er helt afgørende for, hvordan et behand-
lingsforløb falder ud. Og inddrager man 
patienten, bliver behandlingen bedre, både 
hvad angår adhærens, oplevet livskvalitet, 
behandlingskvalitet og forlænget levetid 
(1-6, 11, 12). 

Patientinddragelse indebærer i ordets 
egentlige forstand, at patienten inddrages 
(mere) i sit sygdoms- og sundhedsforløb. 
Men hvordan og hvor meget patienten 
inddrages, er der mange bud på (11). I denne 
artikel forstås patientinddragelse som fælles 
beslutningstagen mellem diætist og patient 
(5), dvs. at patienten har medbestemmelse 
og aktivt kan influere beslutninger. Patienten 
mødes med respekt og empati, og patientens 
motivation, ønsker, behov og viden danner 
baggrund for tiltag og beslutninger (11).

En model som The Nutrition Care Process 
Model (NCP-modellen) er et godt værktøj til 
at strukturere og systematisere sine samtaler, 
og følger man den nøje, kan den også være 
med til at kvalitetssikre ens arbejde (13). En 
model er dog ikke meget værd, hvis man blot 

Denne klumme vil beskrive en case omkring en klient, som er henvist med henblik på vægttab
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følger den mekanisk, men ikke er i stand til 
at kommunikere med patienten, eller hvis 
patienten ikke kan se sig selv i processen.  

Kernen i NCP-modellen udgøres af relatio-
nen mellem patient og diætist (13-15), dvs. 
indeholdt i modellen er en forståelse af, at 
patientcentrering og inddragelse er væsent-
ligt(jf. figur 1). Til trods for, at dette indtager 
en meget central placering i NCP-modellen, 
så har det ikke fået meget opmærksomhed 
herhjemme (sammenlignet med fx ernæ-
ringsdiagnose og terminologi). I det følgende 
ses på, hvordan denne patientcentrering 
kommer til udtryk i modellens historiske 
udvikling, samt hvordan den motiverende 
samtale kan bruges som kommunikativ 
ramme for NCP-modellen og som en måde 
at arbejde patientcentreret på. 

NCP-modellen – patienten i centrum
I 2003 introducerede The Academy of Nutriti-
on and Dietetics (tidligere American Dietetic 
Association) NCP-modellen, hvis afsæt var et 
ønske om at systematisere og kvalificere den 
kliniske diætists arbejde (13).

NCP-modellen er en cirkulær vejledningsmo-
del bygget op om de fire trin: ernæringsvur-
dering, ernæringsdiagnose, ernæringsinter-
vention, ernæringsmonitorering/evaluering 
(13-15). 
Som det fremgår af figur 1, udgør relationen 
mellem patient og diætist kernen i model-
len, og dette har været omdrejningspunktet 
siden Marian I. Hammond lavede de første 
visuelle diagrammer af NCP-modellen tilbage 
i 1970`erne (15). Kendetegnende for alle 
udgaver fra 1970 og frem til nu er, at patien-
ten og relationen mellem patient og diætist 

udgør den centrale kerne (15). Betydningen 
af at tænke  patienten i centrum illustreres 
meget godt i den allerførste (håndtegne-
de) model fra 1970. Her havde Hammond 
oprindeligt skrevet ”diætist” og ”patient” - i 
nævnte rækkefølge. Det blev efterfølgen-
de ændret, da Hammond mente det var 
et forkert signal at sende, fordi patienten 
kommer først – og derfor blev der byttet 
rundt på rækkefølgen, så der i stedet kom 
til at stå ”patient og diætist”(15). Ser vi på 
1977- udgaven af modellen, har relationen 
fået betegnelsen ”hjælperelation”, og her-
under står det fremhævet, at det er centralt 
at få opbygget og vedligeholdt en hjælpende 
relation, med afsæt i bl.a. kontaktopbyg-
ning, empati, lytning og objektivitet. I de to 
efterfølgende udgaver betegnes relationen 
”partnerskab” (15). Indeholdt i modellen 
er altså en antagelse om, at patienten står i 
centrum, og at patienten bør inddrages (16). 
Men hvordan kan dette omsættes til praksis? 
Her kommer den motiverende samtale ind i 
billedet. 

Den motiverende samtale
Den motiverende samtale er en personcen-
treret samtalestil udviklet af William R. Miller 
og Stephen Rollnick. Den blev oprindeligt 
udviklet i forhold til misbrugsproblematikker 
(17), men det blev hurtigt tydeligt, at denne 
samtalestil også kunne bruges inden for 
andre områder, herunder sundhedssektoren 
(18). Afsættet er at fremkalde og styrke 
den enkeltes autonomi og motivation for 
forandring på basis af partnerskab, accept, 
medfølelse og fremkaldelse (12). 

Ånden i den motiverende samtale
Partnerskab, accept, medfølelse (omsorg) og 

fremkaldelse udgør den underliggende ånd i 
den motiverende samtale (12). 

Omsat til den kliniske diætists virke vil det 
sige:

Partnerskab: Den motiverende samtale er 
ikke noget, nogen gør ved andre, men et 
samarbejde centreret omkring at hjælpe 
patienten med at fremkalde egen motivation. 
Her er tale om et ligeværdigt partnerskab 
mellem eksperter – diætisten er ekspert på sit 
fagområde, patienten er ekspert på eget liv.

Accept: At møde patienten med accept 
betyder, at man anerkender den enkeltes 
absolutte værdi som patient og menneske, 
og at man gennem empati forsøger at sætte 
sig i patientens sted. Det betyder endvidere, 
at man støtter op om den enkeltes autono-
mi, dvs. man respekterer den enkeltes ret 
og evne til at handle selv. Dette kommer til 
udtryk gennem en bekræftende tilgang, hvor 
man anerkender og fokuserer på patientens 
styrker og indsats. 

Trin 4
Ernæringsmonitorering 
og -evaluering

Trin 1
Ernæringsvurdering

Relation mellem 
patient og diætist

Trin 3
Ernæringsintervention

Trin 2
Ernæringsdiagnose

Figur 1. Illustration af processerne 
i NCP-modellen og den person-
centrerede midte, der er implicit 
i modellen. Forsimplet illustration 
efter Academy of Nutrition and 
Dietetics. International dietetics 
and nutrition terminology (IDNT) 
reference manual: standardized 
language for the nutrition care 
process. Chicago, IL: Academy of 
Nutrition and Dietetics; 2013 
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Medfølelse: Medfølelse skal her ikke forstås 
som medlidenhed, men derimod som en om-
sorgsfuld tilgang, hvor man arbejder ud fra, 
hvad der er patientens behov og i patientens 
interesse. Målet er at fremme, hvad der er 
bedst for patienten.

Fremkaldelse: Helt centralt for den motive-
rende samtale er, at motivation og forandring 
ikke er noget, der skal tilføres udefra, men 
derimod noget, patienten selv besidder. 
Afsættet for den motiverende samtale bliver 
derfor at hjælpe patienten med at fremkalde 
egne argumenter og motivation for foran-
dring ud fra antagelsen om, at patienten 
selv har det, der skal til, og at det, 
man selv er motiveret for, giver større 
sandsynlighed for, at man engagerer 
sig i (12).

Betydningen af at have fokus på det, 
den enkelte er motiveret for (frem for 
det, diætisten godt kunne tænke sig, 
patienten var motiveret for), understøt-
tes bl.a. af Deci &Ryans Self-Determi-
nation Theory, der har som en central 
antagelse, at jo mere indredrevet og 
selvreguleret ens handlinger og moti-
vation er, desto større sandsynlighed er 
der for varig adfærdsændring (19). 

NCP og den motiverende samtale  
– et godt match?
Den motiverende samtale er ikke bare 
en teknik, man kan hive op ad værk-

tøjskassen, når man lige synes, det passer 
ind, ligesom NCP-modellen heller ikke er en 
model, man kan anvende ”en lille smule”. 
Begge tilgange kræver øvelse og forståelse 
for de bagvedliggende tanker og bliver på 
den måde mere et menneskesyn end blot et 
værktøj. The Academy of Nutrition and Die-
tetics nævner selv den motiverende samtale 
som en af de strategier, man kan anvende 
i NCP-modellen (20), og med tanke på de 
indbyggede personcentrerede grundantagel-
ser, der ligger i NCP-modellen, så synes den 
motiverende samtale at være et godt match 
hertil. 

At arbejde personcentreret som klinisk diæ-
tist med afsæt i den motiverende  
samtale(12): 
n  Som diætist er vi til for patienterne, dvs. 

patientens behov og ønsker bør have høj 
prioritet 

n  Forandring er grundlæggende selvforan-
dring

n  Patienten er ekspert på sig selv
n  Det er diætistens rolle at understøtte  

patientens egen forandring
n  Det er diætistens rolle at inspirere patien-

ten til at finde idéer og løsninger, der kan 
fungere for vedkommende

n  Patienten har sine egne styrker, motiva-
tioner og ressourcer, og det er disse, der 
arbejdes på at aktivere for, at der kan ske 
forandring

n  Forandring forudsætter derfor partnerskab 
(og patientinddragelse)

n  Forståelse for patientens perspektiv er 
centralt; Hvad er der behov for, og hvordan 
kan det realiseres?

n  Forandring er ikke en magtkamp
n  Motivation for forandring er ikke noget, der 

tilføres eller installeres, det er noget, der 
fremkaldes. Det er der allerede og skal bare 
kaldes frem.

n  Vi kan ikke ophæve patienters ret til at væl-
ge, hvordan de vil handle – og der er først 
tale om et forandringsmål, når patienten 
tager det til sig
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Læs mere om NCP og den 
motiverende samtale i næste udga-

ve af Diætisten 

Den motiverende samtale er bygget op om fire 
delprocesser: engagering, fokusering, fremkaldelse 

og planlægning, og der arbejdes ud fra nogle særlige 
kommunikative strategier. Dette er ikke blevet uddy-
bet yderligere her, men det vil det blive i næste num-
mer af Diætisten. Her gives en indføring i, hvordan 

der ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, 
VIA University College,  arbejdes med at 

kombinere NCP-modellen og den 
motiverende samtale – i teori 

og praksis. 

30



www.nestlenutrition.dk
Kundeservice: 3546 0167

NOURISHING PERSONAL HEALTH
1. Nestlé Health Science. 2013. Data on file.

Af personalet mener, at 
indholdet af rigtig mad i 
Isosource® Mix har betyd-
ning for de pårørende.

Af personalet mener, at 
indholdet af rigtig mad i 
Isosource® Mix har betyd-
ning for patienten.

Af personalet mente, at 
Isosource® Mix blev tolereret 
bedre, meget bedre eller 
exceptionelt meget bedre end 
standardsondeernæring.

Af personalet mente, at 
diarré er den absolut mest 
almindelig bivirkning ved 
sondeernæring.

53
%

78
%

83
%

68
%

Vi har spurgt dem, 
som dagligt plejer 
patienter, der får 
sondeernæring

I efteråret 2013 spurgte vi i en undersøgelse 41 
sygeplejersker, sosu-assistenter og diætister om 
deres erfaring med sondeernæring1. Her er et 
udpluk af deres svar: 

Vil du vide mere om Isosource® Mix og vores spørgeskema-
undersøgelse? Kontakt os på tlf. 3546 0167 og aftal et besøg 
med en af vores produktspecialister

1. 2.

4.3.



“A randomized double-blind controlled trial:  
Impact of probiotics on diarrhea in patients  
treated with pelvic radiation”
(By Demers, M., Dagnault, A. & Desjardins, J. Clinical Nutrition 33 (2014); 761-767)

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

Baggrund: Mere end 70% af patienter i strålebehandling med bæk-
kencancer oplever akutte gastroentestinale symptomer under deres 
behandling. Diarré er den mest hyppige bivirkning, hvor op til 80% 
påvirkes. Skadevirkning på tynd- og tyktarm er kompleks og inklude-
rer en række kliniske komplikationer, som følger den inflammation, 
der opstår. Her ses modificeret intestinal bakterieflora og udflad-
ning af microvilli, med reduceret enzymaktivitet, nedsat overflade 
til absorption og nedsættelse af den totale transittid. Konsekvensen 
herpå inkluderer malabsorption af protein, kulhydrater, fedt, galde, 
vitamin B12 og nedsat absorption af væske. Der er ingen profylaktisk 
behandling for forebyggelse af tarmbetændelse som følge af strålebe-
handling ved bækkencancer. Probiotika undersøges for, hvorvidt det 
kan benyttes til forebyggelse og behandling af akut stråleinduceret 
diarré. Effekten af probiotika er ikke klarlagt, men kan muligvis hjælpe 
produktion af antibakterielle stoffer (cytokiner og butansyre), reducere 
patogene arter ved kompetitiv hæmning, reducere den endotele 
permeabilitet af intraluminelle patogener, stimulere immunceller, 
dannelse af barriere til patogener ved at sænke den intestinale pH, 
samt stimulere laktaseproduktionen, som kan forbedre den intestinale 
microflora ved at hjælpe fordøjelse af laktose. 

Det primære udfaldsmål var at teste effektiviteten af probiotika, 
Bifilact ® sammenlignet med placebo, at undersøge dets evne til at 
forebygge eller forsinke forekomsten af moderat til svær stråleinduce-
ret diarré under strålebehandling. Sekundære objektiver var at under-
søge, hvorvidt indtag af Bifilact ® reducerer eller forsinker behovet for 
anti-diarré medicin og reducerer mavesmerter, nedsætter behov for 
hospitalisering, reducerer afbrydelse af strålebehandling eller dose af 
både stråle- og kemobehandling, samt at undersøge, hvorvidt patien-
ternes livskvalitet forbedres under behandling.   

Metode: Et dobbeltblindet kontrolleret lodtrækningsforsøg udført på 
voksne patienter (18+ år) med bækkencancer (gynækologisk, rektal 
eller prostata) henvist til strålebehandling (mindst 40 Gy), med eller 
uden kemobehandling. 
Patienterne var blokrandomiseret (i blokke af 2, 4 eller 6) til at mod-
tage standard dosis Bifilact ® probiotika eller placebo. Når halvdelen 
af patienterne var inkluderet, blev der tilføjet en yderligere gruppe 
(højdosis probiotika), hvor de efterfølgende patienter blev blokran-
domiseret til hver gruppe i en 3:1:1 ratio (højdosis, standard dosis og 
placebo) for at kompensere for den sene opstart af højdosisgruppen. 
Patienterne modtog enten placebo, standard dosis på 1,3 milliard CFU 
(colony forming units) 2 x dagligt, eller højdosis på 10 milliarder CFU 

3 x dagligt. Indtag af probiotika (eller placebo) startet første dag- og 
afsluttet sidste dag af strålebehandlingen. Alle patienter modtog 
oplæring i brug af logbog til registrering af symptomer (følgende 
skulle noteres: daglig hyppighed og konsistens af fæces, mavesmer-
ter, tarminkontinens eller andre fordøjelsesproblemer), som senere 
blev oversat til WHO eller NCI klassificering. (se faktaboks).Brug af 
anti-diarré medicin, laksantia eller antibiotika skulle også noteres. 
Livskvalitet blev undersøgt ved hjælp af EORTC-QLQ-C30, et spørge-
skema udviklet af EORTC (European Organization for Research and 
Treatment of Cancer), tre gange i løbet af studiet (ved opstart, ved 
afslutning og to uger efter afsluttet strålebehandling).  

Den kliniske diætist foretog en vurdering af ernæringsbehov, udarbej-
dede individuelle ernæringsplaner ved opstart af studiet og modifice-
rede ernæringsplanen ved behov undervejs i studiet. Ernæringsplanen 
tog sigte på at reducere totalt fedtindtag til under 25-30 E% og 
gav individuel vejledning til indtag af kostfibre, simple og komplek-
se kulhydrater (baseret på patientens symptomer, patologiske og 
ernæringsmæssige behov). Indtag af yoghurt beriget med probiotika 
var anbefalet, og indtag heraf skulle noteres, hvis det blev indtaget 
dagligt. Alkohol og kaffe var forbudt under studiets forløb.  

Sygeplejersker udleverede ugentlig de tilnærmelsesvis ens flasker, med 
kode A, B eller C (i henhold til gruppetilhørighed). Kun sygeplejersker-
ne kendte til koderne, mens diætisterne og det øvrige plejepersonale 
var blindet, for at opretholde den dobbeltblindede metode.   
Patienter i kemobehandling blev undersøgt ugentlig og ekskluderet, 
hvis antal neutrofile ganulocytter var <1,5 x 109/L. Compliance til 
protokol blev undersøgt ved at tælle alle ugentlig afleverede medicin-
flasker.

Statistiske analyser anvendte ANOVA (Analyses of Variance) og 
Chi-square ved normalt distribueret data, og ved tilfælde af ik-
ke-normal distribution af data blev Kruskal-Wallis test og Fishers’ 
test benyttet, ved henholdsvis kontinuerlige og kategoriske variabler. 
Sammenligning af de tre grupper for proportion af patienter uden 
moderat og svær diarré blev udført ved hjælp af Kaplan-Meier og Cox 
regressionsanalyse. 

Resultat: 246 patienter blev inkluderet mellem december 2006 
og september 2010. 17 patienter blev ekskluderet inden opstart af 
strålebehandling (pga. ændret behandlingsregime (n=4), medicinsk 
komplikation (n=2), frivillig frafald (n=7), aflyst planlagt strålebehand-
ling (n=4)).  De tre grupper var sammenlignelige ved baseline.
Primære udfaldsmål viste ingen signifikant forskel mellem grupperne 
i den overordnede kurve af den kumulative andel af patienter uden 
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moderate til svære diarré symptomer (grad 2, 3, og 4), men den var 
næsten dobbelt så stor hos patientgruppen med standard dosis (35 
%) sammenlignet med placebo (17 %) efter 60 dage med en hazard 
ratio på 0,69 (p=0,04).  

Sekundære udfaldsmål viste ingen signifikante forskelle grupperne 
imellem for 1) gennemsnitlig afføringshyppighed, hverken ved opstart 
eller under behandling, 2) afføringskonsistens ved opstart eller under 
behandling, 3) mavesmerter ved opstart eller under behandling, 4) tid 
til behandling for diarré, 5) andel patienter, der modtog behandling 
for diarré, 6) antal indlæggelser, 7) antal behandlingsafbrydelser, 8) 
reduktion af enten kemoterapidosis eller strålebehandling som følge 
af mavesmerter eller svær diarré, eller 9) livskvalitet. 

Hos en subgruppeanalyse af patienter med (M-OP) og uden operation 
(U-OP) inden strålebehandling sås en tendens af reduceret forekomst 
af diarré i alle grader hos patienter M-OP på standard dosis probi-
otika(p=0,05). Hos patienter U-OP sås ingen signifikante forskelle 
grupperne imellem. En lavere andel patienter uden moderate til svære 
symptomer var observeret i M-OP sammenlignet med U-OP. Andel pa-
tienter uden grad 4 diarré var lavere for patienter M-OP, end patienter 
U-OP. Hos M-OP sås signifikant lavere forekomst af grad 4 diarré i 
gruppen, der modtog standard dosis probiotika (97 %) sammenlig-
net med placebo (p=0,03). Andel patienter med svær diarré var ikke 
signifikant forskellig hos patienter U-OP (p=0,64). 

Begrænsninger og styrker: Dette studie er et forholdsvis stort 
studie, med god power til at påvise eventuelle effekter ved probiotisk 
behandling af akut opstået diarré, som følge af strålebehandling ved 
cancer i bækkenregionen. Dog kan den sene opstart med høj-dosis 
gruppen have reduceret studiets power. De oplever et forholdsvist lille 
frafald undervejs i studiet (n=7), dog gives der ingen information om, 
hvordan missing data behandles i de statistiske analyser. Der var i stu-
diet en god compliance til både protokol (indtag af udleveret medicin 
var estimeret til > 90 % i alle grupper), og ernæringsanbefalingen 
(> 65 % blev vurderet som “meget god” og resten som “god”). 

Samtidig var indtag af Bifilact ® godt tolereret. Generelt ses ikke den 
store effekt ved probiotisk behandling hos denne gruppe, måske med 
undtagelse af patienter, der har gennemgået operation inden opstart 
af strålebehandling. Denne gruppe ser ud til at opleve moderat til 
svær diarré hyppigere end patienter uden operation. 

Statistiske resultater fra post-hoc subgruppeanalyser skal tolkes med 
forsigtighed, da statistiske analyser først udføres efter kendskab til 
datamateriale. Dette øger risikoen for type 1 fejl, da der 1) foretages 
flere statistiske analyser og jo flere analyser, desto højere chance for 
at få et statistisk signifikant resultat “by chance”, og 2) undersøgel-
sesbias, da man som forsker ofte ønsker at kunne påvise en effekt. 
Denne potentielle positive effekt af probiotisk behandling hos patien-
ter med tidligere foretaget operation anbefales at blive bekræftet ved 
yderligere undersøgelser. 

Konklusion: Indtag af probiotika Bifilact ® var uden bivirkninger, 
men havde ingen effekt på stråle-induceret grad 2,3 og 4 diarré under 
strålebehandling af cancer i bækkenregionen. Indtag af standard dosis 
Bifilact ® kan muligvis reducere diarré mod slutningen af behand-
lingen. Hos patienter med tidligere bækkenoperation kan standard 
dosis Bifilact ® muligvis reducere stråle-induceret diarré og reducere 
forekomst af grad 4 diarré. 

KLASSIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD AF DIARRÈ (WHO)
Grad 1 = forøgelse af 2-3 daglige afføringer sammenlignet med før behandlingsopstart, grad 2 = forøgelse med 4-6 daglige afføringer eller 
natlig afføring, grad 3 = forøgelse med 7-9 daglige afføringer eller inkontinens, grad 4 = forøgelse med 10 eller flere daglige afføringer, behov 
for IV hydrering. 

KLASSIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD AF MAVESMERTER IFØLGE NCI (NATIONAL CANCER INSTITUTE), SKALA VERSION 3.0
Grad 1 = milde smerter, uden forstyrrelse af funktion, grad 2 = moderate smerter, smerter eller smertestillende forstyrrende for funktion, men 
ikke forstyrrende for ADL (Acitivites of Daily Living), grad 3 = svære smerter, smerter eller smertestillende svært forstyrrende for ADL. Til evalu-
ering af fæces konsistens var Bristol skala brugt til at vejlede patienterne: grad 1 = normal fæces (Bristol 1-4), grad 2 = blød fæces (Bristol 5-6), 
grad 3 = vandig fæces (Bristol 7). 

Vidste du, at
FaKDs bestyrelse skriver blogs om deres arbejde i FaKD

Se mere på: http://www.diaetist.dk/viden/dialog-og- 
netvaerk/bestyrelsens-blog/
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Af Ketty Honoré, klinisk udviklingsdiætist. Ansat på Næstved Sygehus 
i en fuldtidsstilling, hvor de 18 ½ time er til udvikling og 18½ time til 
diabetespatienter og ernæringsterapi på henholdsvis en medicinsk og 
en geriatrisk sengeafdeling. krho@regionsjaelland.dk.

Klinisk udviklingsdiætist
Eftersom mange ved, hvordan en dag i diætistens kalender kan se 
ud, har jeg valgt at beskrive, hvad jeg bruger min tid på som klinisk 
udviklingsdiætist.
For år tilbage tog jeg initiativ til at få oprettet en halvtidsstilling som 
klinisk udviklingsdiætist. Udvikling kan sigte på mange områder, og 
jeg valgte at bruge ressourcerne på ernæringsscreening og behand-
ling i forhold til Den Danske Kvalitets Model. Det betyder, at jeg er 
rådgivende og superviserende i forhold til nøglepersoner for ernæring. 
Jeg samler nøglepersonerne 2-3 gange årligt til et møde om nye tiltag 
og erfaringsudveksling. 
Vi har i mere end 10 år haft en årlig workshop for vores nøgleperso-
ner, hvor der er inviterede foredragsholdere udefra, samt oplæg fra 
interne afdelinger. I dag afholdes dagen i et samarbejde mellem Nykø-
bing Falster Sygehus og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus, hvor der 
også er forskellige udstillinger samt networking i pauserne.

Undervisning
Min tid går bl.a. med at undervise afdelinger og ambulatorier omkring 
ernæringsscreening og behandling samt relevante relaterede emner. 
Siden foråret har jeg undervist nye læger på introdagen i medicinsk 
regi i ernæringsscreening og behandling samt refeeding syndrom. 
Det tiltag er jeg især glad for, da jeg og mine kolleger oplever, at 
lægerne er mere lydhøre efterfølgende, når de ved mere om refeeding 
syndrom, samt reagerer hurtigere på skæve blodprøver. Læger ved 
generelt ikke så meget om ernæring og refeeding syndrom, men efter 
opstart af undervisning står der mere om ernæring i patientjournalen. 
Af udvalg sidder jeg i den regionale ernæringskomite, det lokale 
ernæringsudvalg og i det lokale medicinske kvalitetsråd. Det giver en 
god kontinuitet og overblik over muligheder og tiltag på Næstved 
Sygehus inden for ernæring.

Samarbejdspartnere
Fysio- og ergoterapeuter fungerer jævnligt som samarbejdspartne-
re. Jeg har deltaget i udarbejdelsen af en regional retningslinje for 
screening af øvre dysfagi. Jeg har talt med fysioterapien om ernæring 
i forhold til træning. Det er vigtigt at være opmærksom på patientens 
ernæring, hvis der skal komme et godt resultat ud af træningen. 
I samarbejdet med sygehusapoteket har vi blandt andet fået stan-
dardordinationer på tilskud af magnesium og fosfat i forebyggelsen 
af refeeding syndrom. I samarbejde med biokemisk afdeling har vi 
fået en blodprøvepakke til refeeding, da det letter arbejdsgangen for 
sygeplejen.

Link til den regionale retningslinje for øvre dysfagi : http://dok.
regionsjaelland.dk/dokument.asp?DokID=332716&Bruge-
r49ID=127986&q=%20dysfagi

Kliniske retningslinjer
Hele tiden skal man være opmærksom på arbejdsgrupper inden for 
sygeplejen, som arbejder med områder, hvor ernæring har betydning. 
Har de glemt os som faggruppe, så må jeg banke på døren for at 
komme med. Her har jeg bl.a. været med omkring Tryksårspakken 
under Patientsikkert sygehus. Lige for tiden arbejder vi på en pakke 
om ernæringsscreening og -plan analog til Centralt Venekateter (CVK) 
og Perifert Venekateter (PVK)-pakken under patientsikkert Sygehus. 
Pakken kaldes ”Madpakken”. 
Følg link til ”Madpakken” på http://www.patientsikkertsygehus.dk/
media/548328/wamadpakken.pdf . 

Den 18. november fremlagde vi ”Madpakken” på Læringsseminar for 
patientsikkert sygehus i Kolding, se http://www.patientsikkertsygehus.
dk/kalender/2014/ls8.aspx.  Arbejdsprocessen omkring ”Madpakken” 
har tydeligt vist det vigtige i ledelsesinvolvering, barrierer af IT-mæssig 
karakter samt manglende viden i sygeplejegruppen i forhold til at få 
patienten ernæringsscreenet og få lagt en ernæringsplan.
Jeg udarbejder kliniske retningslinjer for de kliniske diætister lokalt og 
samarbejder med Region Sjællands øvrige diætister om de regionale 
retningslinjer, som udgår fra den regionale ernæringskomite.

Ernæringsterapi
På Næstved Sygehus har vi de sidste par år arbejdet med særligt fokus 
på ernæringsterapi på sengeafsnittene. Hver diætist er i gennemsnit 
tilknyttet to afdelinger, og her går vi på lægeordineret tilsyn.
Jeg arbejder for, at vi får en arbejdsform på linje med fysio- og ergote-
rapeuterne, som har rammeordinationer. Det indebærer selvstændige 
arbejdsrutiner omkring ernæringsbehandling. Jeg mener, at man der-
ved kan få mere rationelle arbejdsgange. Herved får vi set de rigtige 
patienter til den rette behandling og tidligere i forløbet. Ved at være 
en del af det tværfaglige arbejde i sengeafsnittene kan vi bedre byde 
ind med vores viden og kompetencer. Arbejde efter rammeordination 
er kun til udvalgte afdelinger, hvor patienterne er særlig komplekse og 
med høj frekvens af underernæring.

Jeg håber, jeg en dag finder økonomiske midler til afprøvning af dette. 

Jeg tror, at en del måske sidder og tænker, at ”det arbejde gør jeg 
også”. Rigtig godt, men ved at få sat en titel på, åbner der sig nogle 
døre, hvor vi bør være med. 

Sidst og ikke mindst, så skal vi differentiere vores arbejde, så vi kan få 
sat lønkroner på.

Mine 18½ time med at være udførende klinisk diætist er jeg meget 
glad for, og de er også nødvendige og vigtige for at have fingeren på 
pulsen.

MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Fra 2015 bliver det billigere at være medlem af FaKD. Der er den 1. 
januar 2015 trådt nye regler i kraft. Reglerne forhøjer grænsen for at 
kunne trække dit kontingent fra i skat. Fra 2015 kan fagforenings-
kontingenter således trækkes fra med op til 6.000 kr. pr. år. Ændrin-
gen vil give en betydelig fordel for aktive medlemmer af FaKD og for 
medlemmer med nedsat kontingent på grund af barselsorlov.
Grænsen for skattefradraget har hidtil været 3.000 kr. Vi kan ikke 
se, at skattefradraget før har givet folk grund til at forlade FaKD. Vi 
er ikke plaget af medlemmer, der fravælger det ernæringsfaglige 
fællesskab til fordel for billige fagforeninger og slagtilbud. Men vi kan 
nu forholde os til og glæde os over, at der er fuld fradragsret. Den 
gælder fortsat for medlemmer af FaKD som for medlemmer af alle 
andre fagforeninger.

FaKD indberetter fortsat selv medlemmernes kontingenter til Skat, så 
fradraget kommer med på din selvangivelse automatisk. Du bør dog 
lige kontrollere din forskudsopgørelse for 2015, så du er sikker på, at 
der er taget højde for hele kontingentet efter de nye regler. Glemmer 
du det, vil din besparelse dog naturligvis stadig vise sig, når Skat til din 
tid sender dig din årsopgørelse for 2015.

Dit kontingent til Akademikernes A-kasse kan du fortsat trække fra. 
Her gælder ikke noget maksimum.

Kontingentsatserne for FaKD kan du se på vores hjemmeside her: 
http://www.diaetist.dk/medlem/meld-dig-ind/kontingentsatser/.
Kontingentsatserne for a-kassen kan du se her: https://akademiker-
nes.dk/guide/pris-og-kontingent

Du kan læse mere om de nye skatteregler på Skats hjemmeside på 
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789764

Skattefradrag for dit  
fagforeningskontingent
Nye regler fra 2015

ADVOKATEN

Medarbejderne i  
sekretariatet er altid  
klar til at hjælpe.
De kan kontaktes på E-mail:  
post@diaetist.dk eller tlf. 33320039

”Vidste du, at FaKDs medlemmer skriver klummer fra deres hverdag til hjemmesiden?” 

Seneste fra Anne W. Ravn handler om selvbestaltede diæter. 

Læs mere på: http://www.diaetist.dk/viden/dialog-og-netvaerk/klummer/ 

madpraeferencer-og-selvbestaltede-diaeter-til-indlagte-patienter/
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Arbejdstøj med  
foreningens logo
T-shirts og veste med FaKD-logo kan bestilles på hjemmesiden www.dkdybdahl.dk.
Ved login skal du indtaste brugernavn: kliniske og password: diætister
Når du er logget ind, kan du vælge KLINISKE DIÆTISTER i venstre side og så er du klar til at bestille.

Årsmøde 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 6. november.
Program er klar i løbet af sommeren og annonceres både her i bladet  
og på hjemmesiden.

Her har får du ansigter 
på FaKDs bestyrelse. 
Billedet af bestyrelse  
er taget foran FaKDs 
sekretariat. 

Adgang til 
eNCPT
Du kan nu få adgang til eNCPT, hvor den 
danske terminologi vil findes i løbet af de 
næste måneder. Allerede nu kan du finde 
den amerikanske terminologi og masser af 
materiale om NCP.

Send en mail med din mailadresse til 
post@diaetist.dk og skriv ”adgang til 
eNCPT” i emnefeltet, så bliver du oprettet 
som bruger.
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KORT NYT OM OSKORT NYT OM OS

Ny formand for FaKD er Mette Pedersen

Medlemstilbud

Rabat- 
aftaler
Kig på vores hjemmeside, hvis du 
vil have rabat på fx måltidskasser 
fra Aarstiderne, forsikringer eller 
fagbøger. Bl.a. kan du købe bogen 
”Opskriften på sejr”, skrevet af Lone 
Viggers i samarbejde med Team 
Danmark til 199 kr. Se mere under 
”Medlem” og ”Medlemsfordele”.

Deltag i forårets regionsmøder!
Lad os høre, hvad der sker i din region.
Hold øje med hjemmesiden, her finder du  
datoer for mødet i netop din region.

På FaKD´s dobbeltmøde den 23. og 
24. januar blev bestyrelsen konstitu-
eret.

Ny formand for FaKD er tidligere næstfor-
mand, Mette Pedersen, og hun er valgt 
for 2015. 
Der var ikke andre kandidater til for-
mandsposten for 2015. Helle Christensen 
er valgt som næstformand. Den tidligere 
formand, Sofie Wendelboe, ønskede ikke 
at genopstille til formandsposten, men 
fortsætter i bestyrelsen som bestyrelses-
medlem for region Sjælland.

Mette har været i FaKDs bestyrelse siden 
2007, de sidste 5 år som næstformand, 
og har arbejdet tæt sammen med de to 
foregående formænd.

”I bestyrelsen har vi besluttet vores 
strategi for 2015 ud fra den nyformu-
lerede mission og vision for FaKD. Jeg 
er tryg ved at overtage formandsposten 
efter Sofie, som jeg har arbejdet tæt 
sammen med i 2014. Jeg er parat til de 
nye opgaver, der ligger foran mig som 

formand, og er utrolig glad for den forde-
ling af arbejdsopgaver, vi i bestyrelsen har 
besluttet. Ikke bare, at formand og næst-
formand sammen med vores velfungeren-
de sekretariat vil drive foreningen, men 
at alle bestyrelses- og FaKD medlemmer 
har arbejdsposter, der gør det realistisk 
at arbejde med vores mission og visioner. 
Denne konstellation gør det muligt at på-
tage mig formandsposten sammen med 
mit virke som klinisk diætist på Gentofte 
hospital.  Med en næstformand ved min 
side, vores bestyrelsesmedlemmer, der 
påtager sig diverse partnerskabsmøder 
og regionsmøder, en kasserer med det 
forkromede overblik, en webmaster og 
de aktive og positive medlemmer i FaKD, 
er jeg overbevist om, at 2015 bliver et 
aktivt år med masser af succes”

Mette Pedersen
36 år, bor på Østerbro med Kristoffer og 
deres 2 børn.
Ansat på Gentofte Hospital siden 2005, 
speciale: mave, tarm, lever og stofskifte-
patienter
Klinisk vejleder, patientsikkerhedsrepræ-
sentant, kursus i the low FODMAPdiet fra 
Kings College 2013.

Helle C:
56 år, bor i Kalundborg, har 2 voksne 
børn.
Selvstændig som praktiserende diætist i 
Kalundborg. www.hellec.dk
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På kurset kommer du igennem de emner der 
er relevante, du bliver undervist i hvordan 
du skal forholde dig til de enkelte emner. 
Du hører om gjorte erfaringer fra en privat 
praktiserende klinisk diætist og endelig sluttes 
dagen af, med et fagligt indlæg.

Praktiske forhold
Kurset finder sted tirsdag den 14. april 2015, 
kl 9-17, hos Flintholm Company House, Dirch 
Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg.

Pris: 650 kr. Prisen dækker fuld 
forplejning, kursusmateriale og 
undervisning.

Der er plads til max 30 deltagere på holdet. 
Ved tilslutning på mindre end 20 deltagere må 
kurset desværre aflyses. 

Du tilmelder dig senest den 31. marts 2015 
ved at skrive til post@diaetist.dk og indbetaler 
650 kr til FaKD´s konto i Nordea, Reg: 2191 
Konto: 755536547, oplys dit navn og evt. 
medlemsnr. 

Kursusprogram

Kl.   9.15   Indskrivning og morgenkaffe
Kl.  9.45.   Velkomst og orientering om prakti-

ske forhold ved kursusleder Mirian 
Meinertz

Kl.  10.00   Min hverdag som selvstændig kli-
nisk diætist – glæder og udfordrin-
ger ved Kristina Westgate. 

Kl.  10.30  Regnskaber,  bogføring, lønsums-
afgift, moms og virksomhedsfor-
mer hvad er relevant for kliniske 
diætister? Spørgsmål fra kursister. 
Ved Redmark, Statsautoriseret 
Revisionspartnerskab  

Pause

Kl. 12.30   Hvordan priser jeg diætetiske 
ydelser. Hvad skal jeg tage hensyn 
til og hvad må jeg?  
ved Mirian Meinertz

KL.13.00  Frokost
Kl. 14.00   Hvad indebærer det at være 

selvstændig og hvad skal jeg være 
opmærksom på? Erstatnings-
ansvar?, særeje ved skilsmisse?, 
samarbejdsaftaler?  
ved Advokat Henrik Karl Nielsen

Kl. 15.00  Kaffe og kage.
Kl. 15.30   Nudging – et venligt skub ved Pelle 

Guldborg, I-nudge-you
Kl. 16.30    Hvad har kurset inspireret til?, og 

hvad kan FaKD gøre for dig og din 
klinik? 

Kl. 17.00  Tak for i dag

Mad, vægt og fysisk aktivitet | 1

Mad, vægt og fysisk aktivitet
Informationshæfte fra Nordic Sugar

Et undervisningsmateriale, som omhandler  
sundhedsspørgsmål, der knytter sig til mad,  
vægt og fysisk aktivitet.

Informationshæftet giver et godt indblik i de mange 
aspekter og fagudtryk, der knytter sig til overvægt, 
optimal fysisk aktivitet og livsstil, energi og kroppens 
funktioner, kostråd og madens  sociale og psykologiske 
betydning m.m.

Hæftet er velegnet til brug i undervisning på kortere 
og mellemlange uddannelser og er i det hele taget 
relevant for alle, som interesserer sig for sundhed.

Mad, vægt 
og fysisk aktivitet

Vil du VidE MErE oM sundhEd? 

”Mad, vægt og fysisk aktivitet” er på 40 sider. det er gratis  
og kan downloades eller bestilles – også som klassesæt – på  
www.perspektiv.nu eller hos nordic sugar på tlf. 32 66 25 70. 
nordic sugar, langebrogade 1, 1014 København K

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

Kursusbeskrivelse for selvstændige kliniske diætister
At være selvstændig giver en række fordele, men det er også et stort ansvar at løfte alene. Udfordringer som udarbejdelse af forret-
ningsplan, afregning af lønsum og moms kan virke uoverstigelige. Derfor tilbyder FaKD et kursus som kan klæde dig på til en lettere 
hverdag i klinikken. På kurset bliver du opdateret på nyeste lovgivning indenfor feltet, og vi drøfter hvordan du kan prisfastsætte dine 
ydelser, samt forsøger at svare på netop dine spørgsmål.  



17. marts 2015
DSKE afholder initiativmødet: ”Cøliaki – optimal behandling og diagnostik”. Initiativmø-
det er åbent for alle. Mødet foregår på Rigshospitalet i København kl. 16.30 -19.00. Ingen 
tilmelding. Program på www.dske.dk
 
23. marts 2015
DSKE afholde temadagen: ”Back to Basic – Underernæring”. Temadagen er kun for med-
lemmer af DSKE. Mødet foregår på Metropol i København kl. 9-15. Tilmelding nødvendig, 
se program på www.dske.dk
 
8. maj 2015
DSKE afholder årsmøde med en række internationale oplægsholdere bl.a. Mette Berger 
fra Schweiz og Annemie Schols fra Holland . Mødet foregår på Hotel Marselis i Århus kl. 
8.30 – 16.45. Tilmelding nødvendig, se program!
Husk endelig at indsende abstrakts til mundtlig præsentation og medbring gerne posters 
til ophæng i mødesalen.
Program kan findes på hjemmesiden: www.dske.dk

5.- 8. september 2015
ESPEN-kongres,  Lissabon, Portugal 

22.-24. oktober 2015 
EFAD konference 2015, Amsterdam, Holland 

2016
20.-22. juni 2016
De Nordiske Diætistdage 2016 afholdes som en integreret del af 11. Nordic Nutrition 
Conference, Göteborg. Se mere på www.nnc2016.se 
 
17.-20. september 2016  
Espen 2016 afholdes i København.

Formand Mette Pedersen
E-mail: mp@diaetist.dk
Næstformand Helle Christensen
E-mail: hc@diaetist.dk 
Kasserer Helle Ronneby
E-mail: hr@diaetist.dk
Øvrige medlemmer
Randi Tobberup 
E-mail: rt@diaetist.dk
Mathias Cook 
E-mail: mc@diaetist.dk 
Anette Vinstorp 
E-mail: av@diaetist.dk 
Camilla Bendix Petersen 
E-mail: cbp@diaetist.dk 
Lilja Snorradotti (Suppleant)
E-mail: lilja.mobil@gmail.com 
Dorthe Wiuf Nielsen (Suppleant)
E-mail: dwn@diaetist.dk
Mirian Meinertz (Suppleant)
E-mail: mm@diaetist.dk 
Sofie Wendelboe
E-mail: sw@diaetist.dk

REGIONSFORMÆND
REGION NORDJYLLAND:
Mette Poulsen 
E-mail: Mettepoulsen@yahoo.dk 
 
REGION MIDTJYLLAND: 
Line Dongsgaard
E-mail: lido@viborg.dk 
 
REGION SYDJYLLAND:
Caroline Kiilerich Haderslev
E-mail: caki@haderslev.dk 

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

REGION HOVEDSTADEN
Dorthe Wiuf Nielsen
E-mail: dwn@diaetist.dk 
Mette Line Christensen (Regionsnæstformand)
E-mail: enilettem@hotmail.com 

REDAKTIONSUDVALG
Anne Ravn
Mette Line Christensen
Kirsten Færgeman
Stine Kjær
Margit Vesterlund
Dorte Sunke
Sofie Wendelboe
Kan kontaktes via redaktoer@diaetist.dk

KALENDER ’15
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

Du kan se alle arrangementer på http://www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/
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Professionel omsorg 
og personlig støtte 
også uden for hospitalet

Vi er en virksomhed med et dedikeret fokus på medicinsk 
ernæring. I mere end 20 år har NutriciaDirekte sikret, at den 
enkelte sondebruger får en optimal og personlig ernærings-
løsning. Vi ved, at håndtering af sondeernæring kan være 
komplekst og afstedkomme mange spørgsmål og udford-
ringer efter udskrivelse til hjemmet. 

Med NutriciaDirekte har både patienter og pårørende en 
støttende partner, som er ekspert i ernæring og forstår hele 
processen fuldt ud. Med vores fl eksible dag til dag levering og 
personlige rådgivning står vi klar med støtte og vejledning til 
alle involverede under hele forløbet fra hospital til hjemmet og 
sikrer den optimale ernæringsindsats. Støtte og omsorg hele 
vejen hjem.

3 gode grunde til at vælge NutriciaDirekte 
som leverandør af sondeernæring

1 Vi er Danmarks førende virksomhed inden for 
medicinsk ernæring. Vores kompetente og engagerede 
produktspecialister garanterer 100 % fokus på den 
ernæringsmæssige pleje af dine patienter.

2
Vi tilbyder mere end blot produkter. Ud over vores 
komplette portefølje af ernæringsprodukter og tilbehør har vi 
skræddersyede vejledningsmaterialer til både patienter 
og personale. Derudover tilbyder vi dig og dine kolleger 
målrettet uddannelse i ernæring.

3 Vi anvender special levering. Vores dag til dag levering 
er personlig og fl eksibel og tilbyder individuelle 
løsninger målrettet patientens behov.

Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød 
Telefon 7021 0707. E-mail: nutricia@nutricia.dk
www.nutricia.dk
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