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Dette er mit første indlæg til ”Formanden har 
ordet”, og at FODMAP bl.a. er i fokus er ganske 
heldigt, da det nemlig også er mit hjertebarn. 

At der udkommer bøger, der på humoristisk 
vis beskriver tarmfunktionen som Tarme med 
Charme, og at vi samtidigt bliver klogere på, 
hvilke fødevarer, der trigger smerter, er en rigtig 

god udvikling. Tarmene er således i fokus - både med charme og med 
smerter.

For tiden bliver der oprettet mange Facebookgrupper omkring ma-
ve-tarmproblemer, hvor patienterne støtter hinanden i, hvordan de 
bør spise for at genere tarmene mindst muligt. Men skal vi overlade 
rådgivningen til dem, der selv har problemer, og lade dem indbyrdes 
spare alle deres gode tips og tricks? Eller skal vi dokumentere, at vi er 
de rette behandlere i forhold til dette? Og skal vi kræve, at alle kan få 
adgang til diætistbehandling, når det gælder IBS?
Ja, selvfølgelig! 

FaKD kan således med stolthed dokumentere, at over 40 af vores 
medlemmer gennemgik et kursus i low FODMAP diet i 2014, og at vi 
igen tilbyder dette kursus i 2015. For patienterne er jo derude til jer. De 
dukker op alle vegne -nu også i Go’ Morgen Danmark med mavesmer-
ter og råb om hjælp!.

FaKD vil hjælpe til at gøre vejen til vejledning ved ernæringsprofessi-
onelle lettere, for også personer med mave-tarmproblemer opsøger 
mere og mere hjælp. Og vi må endelig ikke lade den effektive behand-

ling med low FODMAP diet blive til en hurtig løsning, hvor en sygeple-
jerske udleverer en pjece i et ambulatorium. Eller at behandlingen lig-
ger i, at en læge anbefaler en (ganske god) bog om low FODMAP diet: 
” Rp. anbefalet low FODMAP diet.” Nej, det duer ikke. ”Rp. Diætetisk 
behandling med low FODMAP diet.” Ja, sådan skal det være!
Hvis en patient har rygproblemer, udleveres der jo heller ikke korte tips 
omkring rygøvelser, men der bliver sendt en henvisning fra en læge til 
en kiropraktor eller en fysioterapeut mhp. terapeutisk behandling for 
rygsmerter.

Men hvorfor er low FODMAP diet kun en behandling, der tilbydes 
på nogle hospitaler og ikke alle? Der skal vel være lighed i sundhed, 
uanset geografi?

En anden problematik, der belyses her i fagbladet, er desuden Region 
Hovedstadens ”gækkebrev”. Igen kan patienten nemlig ikke gætte, 
hvem vi er, eftersom vi ved en forglemmelse ikke er blevet indplaceret 
som en del af de ansatte på hospitalerne. Nogle diætister har fået en 
forkert farvekode på deres faggruppeetiket. Dette skal løses, så patien-
ten altid ved, at vi er en del af behandlerfaggruppen.

Og dette blad rummer mere, også ift. ældreernæring, børn og unge, 
så tak til alle for indlæg.

Jeg ønsker Jer alle et godt forår med nogle gode helligdage, hvor I kan 
få tid til at læse vores fagblad.

Mette Pedersen, Formand for FaKD

Tarme med charme…

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



Hjerteforeningen hjælper landets erhvervsskoler med at nøg-
lehulscertificere deres kantiner. Projektet har stor succes og 
udvides nu for anden gang.

Hjerteforeningens projekt ”Sundere erhvervsskoler” har som mål at 
øge tilgængeligheden af sundere mad i kantiner på erhvervsskoler. 
Dette gøres ved at tilbyde hjælp til, at kantinerne på skolerne kan 
blive nøglehulscertificerede.

Det oprindelige mål var at nøglehulscertificere 25 kantiner på 
erhvervsskoler i 2014, men på grund af stor interesse blev projektet 
udvidet til 36 kantiner. I 2015 udvides projektet igen med 20 nye 
kantiner. Derudover vil der blive sat fokus på Nudging: hvilke tiltag 
kan gøres for at ”nudge” eleverne til at foretage et sundere valg? 

Initiativet til udvidelsen af projektet ”Sundhed på erhvervsskoler” 
er taget af Måltidspartnerskabet og består af Hjerteforeningen, 
Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, FOA, HORESTA og Kost- 
og Ernæringsforbundet med flere. Hjerteforeningen står for den 
praktiske del, hvorfor der er ansat to diætister – én som projekt-
leder 5½ timer ugentlig og én som kontaktperson for skolerne 27 
timer ugentlig.

Ernæringsrigtig mad og appetitvækkende måltider rummer et 
stort potentiale for at bevare og genopbygge funktionsevnen 
hos ældre. 

Tilbage i januar 2014 holdt Kommunernes Landsforening, Center 
for Forebyggelse i praksis et symposium om emnet. Formålet med 
dagen var at bringe forskere, kommuner og erhvervsliv sammen for 
at drøfte, hvilke muligheder der er for at udvikle den kommunale 
service, og at afdække områder, hvor der var brug for mere forsk-
ning og produktudvikling. FaKD var en af deltagerne på dagen. Efter 
mødet blev foreningen kontaktet af nogle af de andre mødedeltagere 
med henblik på et samarbejde om en ansøgning til Det Strategiske 

Forskningsråd. FaKD takkede ja og blev repræsenteret i arbejdet af 
seniorforsker Anne Marie Beck, EFFECT, Det Nordiske Køkken, Herlev 
Hospital. I første omgang blev der udarbejdet en interessetilkende-
givelse, og på baggrund af den blev forskerne bedt om at indsende 
en egentlig ansøgning. I december 2014 kom der så besked om, at 
projektet ELDORADO havde modtaget støtte. 

Se pressemeddelelsen på:
http://http://innovationsfonden.dk/da/presse/forskere-saetter-fokus- 
paa-bedre-mad-til-aeldre

Og følg projekt Eldorado på: www.eldorado.ku.dk

KORT NYT

Der er sociale forskelle i danskernes fastfoodvaner

Uddannelsesniveau og fastfoodvaner hænger sammen. Det er især 
førtidspensionister, efterlønsmodtagere og kortuddannede, der spiser 
pizza og burger og drikker sodavand, mens de højtuddannede vælger 
kage, chokolade, is eller slik.
 
Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesund-
hed, SDU. Her har næsten 14.000 danskere i 2013 svaret på spørgs-
mål om deres forbrug af fastfood, kager, sodavand og snacks.
 
Se mere på
www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/
Ugens%20tal/08_2015.aspx

Forskere sætter fokus på bedre mad til ældre.  
Klinisk diætist er med i projekt Eldorado, som har 
modtaget støtte fra Det Strategiske Forskningsråd

Nøglehullet  
hitter på  
erhvervsskoler

Kortuddannede spiser fastfood og  
drikker sodavand, mens højtuddannede 
guffer chokolade og kage

 

VS
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KORT NYT

Nye Bøger 
modtaget på 
redaktionen
Hvis du vil anmelde en af bøgerne, skal du blot skrive til  
redaktoer@diatist.dk, og vi sender dig et anmeldereksemplar.

Ny rapport om  
”Danskernes kostvaner  
2011-2013 - Hovedresultater”

Rapporten er baseret på data indsamlet som del af Den na-
tionale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 
(DANSDA) 2011-2013 og slår fast, at danskernes kost fortsat 
indeholder for meget mættet fedt, er for sukkerholdig for 
visse grupper, og for de voksnes vedkommende er den for 
kostfiberfattig. Der er indsamlet syv dages kostoplysninger 
fra 3.946 personer i aldersgruppen 4-75 år. 

På fødevareniveau er der hos børn og voksne i forhold til den se-
neste kostundersøgelse sket en positiv udvikling med øget indhold 
af grøntsager og fisk og et fald i sodavand, mens der er sket et 
fald i indtaget af kartofler og frugt og en stigning i kostens ind-
hold af kød og kødprodukter, der bl.a. bidrager til et øget indhold 
af salt i kosten. Og så spiser særligt de voksne mere fuldfed ost og 
fedtstoffer, der begge bidrager til et ugunstigt fedtsyremønster.

Den stigende tendens i kostens samlede fedtindhold bør give 
anledning til et øget fokus på fedtsyresammensætningen, særligt 
kostens indhold af mættede fedtsyrer – specielt mælkefedtet –
som bør nedbringes. Den fremtidige udfordring ligger i at få be-
folkningen til at følge de officielle kostråd 2013, hvorved kostens 
kvalitet ville blive forbedret.

1. udgave, februar 2015
DTU Fødevareinstituttet
Kr. 250,00
Publikationen kan købes på http://schultzboghandel.dk

Ny blog om dysfagi

dysfagi.org er en ny blog, der formidler viden til alle, der interes-
serer sig for dysfagi. I Danmark er der et generelt øget fokus på 
dysfagi, og Diætisten har flere gange skrevet om emnet. 

dysfagi.org er relevant for fagpersoner, men også patienter og 
pårørende kan have udbytte af at hente viden på bloggen.

Dorte Meldgaard, som har lavet bloggen, er forsker i dysfagi og 
underviser både i kommuner og på hospitaler i emnet. I sit daglige 
arbejde som udviklingsterapeut er hun involveret i at sikre en opti-
mal behandling af dysfagi.

Bloggen har allerede mere end 200, der følger nye indlæg på 
dysfagi.org 

 

Ernæring - Hånden på hjertet
Ernæring – hånden på hjertet gennemgår grundlæggende ernæ-
ringslære og behandler bl.a. energi, næringsstoffer, anbefalinger og 
kostvaner for raske mennesker. Men den fokuserer også på ernæring 
og kost til syge mennesker, underernæring og kost til grupper med 
særlige behov.

Endelig indeholder bogen kulturelle, 
æstetiske og psykosociale perspektiver 
på mad og måltider.
 
Forfatter: Kia Halschou-Jensen (red.)
Udgivet: 26. januar 2015 
Sider: 264  
Forlag: Munksgaard
Vejl pris: 390 kr.

Vejen til vægt i balance - bryd dit tankemønster og nå dine mål
Bogen gør op med tidens mange ekstreme diæter og kure og viser, at 
vejen til vægttab ikke går gennem strikse regler, men gennem indsigt i, 
hvorfor vi spiser, som vi gør.

Forfatter:  Inge Vinding
Udkommet:  25. marts 2015
Sider:  204 
Forlag:  Klim
Vejl. pris:  250 kr.
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Rigshospitalets nye Videnscenter for  
ernæringsterapi til børn og unge arbejder for 
at fremme den sundhedsfaglige indsats for 
børn og unge på ernæringsområdet

Af Karin Kok cand. scient. i klinisk ernæring 
og klinisk diætist. Leder af BørneErnærings-
Enheden og Videnscenter for ernæringsterapi 
til børn og unge på Rigshospitalet, 
karin.kok@rh.regionh.dk

Det overordnede formål med Videnscentret 
er at arbejde for at fremme den sundheds-
faglige indsats for børn og unge på ernæ-
ringsområdet. De overordnede strategiplaner 
er retningsgivende for arbejdet. Videnscen-
tret henvender sig i udgangspunktet til fag-
folk som læger, kliniske diætister, sygeplejer-
sker og forskere med relation til fagfeltet. For 
at styrke dette arbejde er de højtspecialisere-
de klinikker knyttet tæt til Videnscentret. 
Børn og unge, der er alvorligt syge, har ofte 
ingen appetit eller svært ved at spise, pga. 
kvalme, smerter m.m. De har om nogen brug 
for den rigtige ernæring, så de kan vokse 
og være godt rustede til at klare de ofte 
intensive behandlinger og lange indlæggel-
sesforløb. Deres trivsel og sundhed er truet, 
når de er alvorligt syge og har ernærings-
problemer. Helt basalt gælder det om, at få 
børn og unge i en ernæringstilstand, så de 
ikke ligger passivt hen i sengen. Trivslen er 
betinget af, at de har muskelkraft og energi 
til at være aktive og bevæge sig rundt som 
raske jævnalderende.

For at kunne lægge den bedst mulige plan 
for ernæringsterapi er der brug for eksper-
ter og en koordineret indsats på tværs af 
faggrænser. Behandlingerne af svært syge 
børn og unge bliver mere og mere specialise-
rede. Samtidig er det vigtigt også at fokusere 
på forebyggelse, idet konsekvenser af fx et 
vægttab kan være svære at rette op på sene-
re. Herudover taler vi om nødvendigheden af 
at kunne tilbyde skræddersyet ernæringstera-
pi til det enkelte barn eller unge.

Det er de specialuddannede børnediætister 
fra BørneErnæringsEnheden, som i praksis til-
ser børn og unge og lægger ernæringsplaner 
i samarbejde med de læger og sygeplejersker, 
som behandler dem, og hvor det er relevant 
også i samarbejde med familierne. På nuvæ-
rende tidspunkt er der ni diætister ansat, her-
af seks med overbygning som cand. scient. i 
klinisk ernæring, en ernæringsfysiolog og en 
diætist med en sygeplejefaglig baggrund. De 
ernæringsmæssige udfordringer er store, og 
vores faglighed udfordres konstant, idet Rigs-
hospitalet modtager de behandlingsmæssigt 
mest komplicerede opgaver. 
BørneErnæringsEnheden arbejder i teams, 
således at der er to diætister tilknyttet 
hvert speciale. Der er desuden to læger fast 
tilknyttet enheden. Professor og special-
lægekonsulent Christian Mølgaard er fast 
tilknyttet enheden. Han har bl.a. gennem 
årene bidraget til udarbejdelse af evidens-
baserede instrukser, og han er desuden 
højtspecialiseret indenfor knogler og vitamin 
D, hvorfor det er naturligt, at han vurderer 
disse problemstillinger. I forbindelse med 
etableringen af videnscentret er afdelingslæ-
ge og speciallæge i hepatologi Vibeke Brix 
Christensen også tilknyttet enheden. Vibeke 
har bl.a. i mange år arbejdet for Læger uden 
grænser og har i den forbindelse interesseret 
sig for underernærede børn, og der kan i 
klinikken drages mange paralleller til svært 
syge børn og unge i Danmark. Desuden er 
professor Per Sangild tilknyttet BørneUnge-
Klinikken og videnscentret. Per Sangild og 
hans gruppe arbejder med dyremodeller for 
ernæring af det syge barn. 

I videnscentret skal der være øget fokus 
på forskning i ernæring til syge børn og 
unge. Der er allerede et tæt samarbejde 
med Institut fra Idræt og Ernæring (NEXS), 
Københavns Universitet, som i mange år på 
internationalt niveau har forsket i optimal 

ernæring til raske og syge børn i både Dan-
mark og lavindkomstlande. 

Videnscentret består af en referencegruppe 
med repræsentanter fra alle de højtspecialise-
rede klinikker på Rigshospitalet, der behand-
ler børn og unge med ernæringsrelaterede 
problemstillinger samt forskere fra Køben-
havns Universitet. Der afholdes fire årlige 
møder, og følgende specialer er repræsen-
teret: BørneUngeKlinikken, Institut for Idræt 
og Ernæring, Klinisk Genetisk Klinik, Institut 
for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, 
Abdominalcentret, Neonatalklinikken samt 
HovedOrtoCentret.

Ernæringskonference
For at styrke både det faglige og tværfaglige 
niveau afholdes der ernæringskonference 
en gang om ugen. Det er blot en halv time, 
så der er tid til to cases ad gangen. Det kan 
være alt fra en akut kompliceret sag til mere 
generelle problemstillinger. Afdelingslæge Vi-
beke Brix Christensen, Karin Kok og Christian 
Mølgaard er tovholdere på konferencen. 
Alle kan indsende deres case(s) til diskussion 
senest dagen før konferencen. Til mødet 
forventes en kort præsentation af problem-
stillingen med efterfølgende diskussion i 
plenum.
Videnscentret har en hjemmeside, hvor der 
bl.a. er link til de evidensbaserede instruk-
ser og vejledninger, der bliver udarbejdet 
i tæt samarbejde med de højt specialise-
rede enheder på Rigshospitalet. En del af 
vejledningerne er gældende for hele Region 
Hovedstaden. Der arbejdes på at gøre nogle 
af instrukserne landsdækkende. 

Se mere på hjemmesiden http://www.
rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Enhe-
der+paa+tvaers/Videnscenter+for+ernae-
ring+til+syge+boern/
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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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Nutrition Care Process and Model  
styrker kliniske diætisters fagidentitet 
og synliggør professionen

Af Maria S. Gydesen, klinisk diætist,  
maria_gydesen@hotmail.com,  
Malene B. Jessen, klinisk diætist,  
malene.b.j@hotmail.co.uk og Tania Lange, 
klinisk diætist, tania-lange@hotmail.de

Som kliniske diætiststuderende har vi 

oplevet, at der er blevet sået tvivl om, 

hvad en klinisk diætists opgaver og 

faglige kompetencer består i. Denne 

usikkerhed har vi mødt i praktikken i 

det tværprofessionelle samarbejde. Det 

har undret os, hvorfor andre faggrupper 

til tider har overset eller betvivlet den 

kliniske diætists funktion og kompeten-

cer, og det har ledt til en undersøgelse 

af, hvordan den kliniske diætist kan 

blive styrket i sin synliggørelse. NCP ser 

ud til at være et vigtigt værktøj i denne 

sammenhæng. 

Ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen på 
VIA University College har undervisningen i 
The Nutrition Care Process and Model (NCP) 
fyldt meget gennem hele vores uddannel-
sesforløb, og vi opfordres til at bruge den 
i praksis. I praksis har vi oplevet, at det er 
vekslende, hvor meget NCP anvendes, men 
vi ser vigtige grunde til at have NCP som 
ramme for den kliniske diætists praksis, 
bl.a. i forhold til at synliggøre den kliniske 
diætists funktion og faglige kompetencer 
samt styrkelse af vores fagidentitet. At vi er 
optagede af dette, skal ses i relation til de 
erfaringer, vi har gjort os under praktikken, 
og vil blive beskrevet i det følgende. Denne 
artikel er desuden en opsummering af, hvad 
vi har arbejdet med og fundet frem til i vores 
bachelorprojekt. 

Hvad kan den kliniske diætist egentligt 
bruges til? 
I vores kliniske praktikker har vi haft forskel-
lige oplevelser, hvor tværprofessionelle kol-
leger har overset eller betvivlet den kliniske 
diætists funktioner og kompetencer. 
Et konkret eksempel er dette: En klinisk 
diætist og en studerende udarbejdede i sam-
arbejde med en patient en opernæringsplan, 
hvori ernæringsdrikke indgik. En sygeple-
jerske ændrede efterfølgende planen, fordi 
hun ikke forstod, hvorfor de enkelte drikke 
var valgt. Sygeplejerskeren gav derfor en 
ernæringsdrik til patienten, som ikke kunne 
anbefales i patientens situation. Derudover 
satte sygeplejerskeren også spørgsmålstegn 
ved opernæringsplanen og den kliniske diæ-
tists kompetencer i journalnotatet. 
Et andet oplevet eksempel er, at mange 
kliniske diætister ofte er nødt til at lave opsø-
gende arbejde for at finde de patienter, som 
er i ernæringsmæssig risiko. Det er oplevet, 
at kliniske diætister ikke bliver kontaktet af 
plejepersonale, hvilket gør, at patienten for 
eksempel kan have tabt sig unødigt meget, 
inden en diætbehandling opstartes.

Hvad handler dette om? Hvorfor bliver vores 
indsats betvivlet? Hvorfor bliver den kliniske 
diætist ikke automatisk inddraget eller spurgt 
til råds, hvor det fra vores ståsted ellers kun-
ne synes relevant? Det kan der være mange 
svar på, men et af dem kunne være, at vi 
måske ikke er gode nok til at formidle vores 
værd og derigennem synliggøre vores kom-
petencer overfor andre professioner. Og det 
kan bl.a. skyldes, at vi som profession ikke er 
stærke nok i vores fagidentitet.

Betydningen af fagidentitet 
Der foreligger os bekendt ikke teori omkring 
kliniske diætisters fagidentitet, som der 
gør hos andre sundhedsprofessioner. Vi har 
derfor hentet inspiration i andre professi-
oner, hvor man har beskæftiget sig med 
fagidentitet, herunder Merry E. Scheels teori 
“Interaktionel Sygeplejepraksis”. Her nævnes 
det bl.a.:
 
“Hvis et fag ikke helt præcist ved, hvad det 
kan bidrage med i det tværfaglige samarbej-
de, og hvis sygeplejersken er usikker på, hvad 
faget kan yde i de forskellige situationer, 
bliver samarbejdet oftest på den faggrup-
pes præmisser, som ikke er usikker på sin 
fagidentitet og som ikke er i tvivl om, hvad 
eget fag kan bidrage med til løsning af den 
konkrete opgave” (1).

Vi som profession er derfor nødt til at have 
en stærk fagidentitet, for at vores kund-
skaber skal blive synlige i det tværfaglige 
arbejde.
For at udvikle en stærk og synlig fagiden-
titet skal der ifølge Merry E. Scheel være 
et samspil mellem egenlogikken og sam-
fundslogikken. Egenlogik handler i denne 
sammenhæng om fagets faglige indhold, 
herunder teoretisk og praktisk kunnen og 
evnen til at kunne reflektere over og anvende 
disse i praksis (1). Samfundslogik handler om, 
at samfundet har en forventning til, hvilke 
samfundsmæssige problemer faget skal være 

ARTIKEL
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Bacheloropgaven kan læses 
i fuld længde på 
http://www.diaetist.dk/viden/
litteratur/bachelorprojekter/

med til at løse, altså hvilken sag faget bør 
rette sig imod (1). Dvs. vi som profession skal 
være sikker i vores teoretiske og praktiske 
kunnen og samtidig udstråle denne til sam-
fundet, fx vores tværprofessionelle kollegaer, 
så deres forventninger stemmer overens med 
vores kunnen.

NCP som redskab til styrkelse af fagi-
dentitet og synliggørelse af den kliniske 
diætist – et kvalitativt studie
NCP er ifølge Academy of Nutrition and 
Dietetics et redskab, der blandt andet har til 
formål at kvalitetsforbedre diætbehandlingen 
og derigennem synliggøre kliniske diætister 
som den profession, der bør varetage diæt-
behandlingen (2). NCP er således en ramme, 
der kan synliggøre kliniske diætister og styrke 
vores fagidentitet. Vi har en antagelse om, 
at NCP forbedrer kommunikationen både 
internt i professionen og ud til andre profes-
sioner. Dette vil efter vores antagelse føre til, 
at vi får diskuteret vores kunnen i professi-
onen. Samtidigt vil den forbedrede kom-
munikation også medføre, at vores kunnen 
bliver kommunikeret ud til vores omgivelser. 
Denne erkendelse har ledt os frem til at lave 
et kvalitativt studie, hvor det undersøges, 
hvorvidt NCP er et redskab, der kan styrke 
vores fagidentitet og derved synliggøre os i 
det tværfaglige samarbejde.
 
Metode
En litteratursøgning viste, at der er begræn-
set litteratur omkring NCP og synliggørelse af 
kliniske diætister samt styrkelse af fagidenti-
tet, og derfor syntes det relevant at indsamle 
empiri via kvalitative interviews. 
Pr. e-mail sendte vi en invitation til 19 kliniske 
diætister tilknyttet Ernæring- og Sundheds-
uddannelsen i Aarhus. Disse blev i mailen 
opfordret til også at sende invitationen videre 
til kolleger. Fem kliniske diætister meldte sig 
til undersøgelsen, hvoraf fire blev udvalgt til 
at  deltage. Informanterne havde alle delta-
get i kurser om NCP og anvender i dag NCP i 
forskellige grader i deres daglige arbejde.

Formålet med undersøgelsen var at undersø-
ge kliniske diætisters perspektiv på NCP, og 
hvilken betydning modellen har på kvaliteten 
af deres arbejde, for at vi derefter selv kunne 
identificere eventuelle udsagn om synliggø-
relse af professionen. 
 
Resultater
Informanternes udsagn blev fortolket på 
baggrund af Merry E. Scheels teori. Derefter 
blev udsagnene sammenlignet med Academy 
of Nutrition and Dietetics beskrivelser af, 
hvordan NCP ved at forbedre kvaliteten kan 
synliggøre professionen. 
Resultaterne tyder på, at NCP kan være med 
til at skabe kritisk refleksion, fordi modellens 
fire trin kræver, at der argumenteres for de 
valg, der foretages. En af informanterne 
nævner det på følgende måde: 

“[...] men det er altså også en force i forhold 
til en gammel diætist, som kører på det, man 
kalder sådan halvt ubevidste kompetencer. 
Fordi man bliver mere tvunget til at være 
sig bevidst om, hvad det egentlig er, man 
har gjort. Og så bliver den vejledning og det 
resultat mindre vilkårligt. [...] man kan faktisk 
ikke hvile på laurbærrene [...]”

NCP kan ifølge informanten fremme kritisk 
refleksion og bevidstgøre de handlinger, der 
foretages. Kritisk refleksion kan være med til, 
at man bliver mere skarp på egenlogikken. 
Fortolkningerne viste også, at samfundslo-
gikken påvirkes, altså andres forventninger 
til, hvilke problemstillinger professionen 
varetager. Samfundslogikken påvirkes ved, at 
NCP forbedrer dokumentationen og kommu-
nikationen med andre faggrupper. Journalno-
taterne dokumenteres mere kort og præcist, 
og der anvendes et standardiseret sprog, 
hvilket kan gøre, at flere faggrupper læser 
de kliniske diætisters journalnotater. Læses 
notaterne af flere, kan det således være med 
til at synliggøre kliniske diætisters kompeten-
cer. Dette udtrykker en af informanterne på 
følgende måde:

“[...] Jeg har mange kolleger, som nu, når de 
har læst et journalnotat, så kan de sådan… 
(citerer, hvad en kollega kunne sige) >> Jeg 
ved 100 %,, hvad det er, du har gjort << Og 
så ved de så, hvor det er, de kan gå videre 
[...]”

NCP kan ifølge informanten danne rammen 
for en overskuelig dokumentation, der gør 
det muligt for andre hurtigt at danne sig et 
overblik over den kliniske diætists indsats.  
NCPs styrkelse af kliniske diætisters egenlo-
gik og samfundslogik, som netop beskrevet, 
kan i samspil være med til at skabe en stærk 
fagidentitet. Ifølge Merry E. Scheel kan en 
stærk fagidentitet være med til at synliggøre 
ens profession (1).

I tråd med intentionerne i NCP viste vores 
undersøgelse endvidere, at når der udarbej-
des ernæringsdiagnoser, får man et mere 
præcist billede af de(n) grundlæggende 
årsag(er) til problemet. Det bliver dermed 
synligt, om årsagen kan løses ved hjælp af 
den kliniske diætists kompetencer, eller om 
andre faggruppers kompetencer skal ind-
drages i et tværfagligt samarbejde. Dermed 
kan anvendelse af NCP også være med til at 
styrke professionen ved at skærpe og tydeligt 
definere faggrænser, hvilket kan synliggøre 
professionen.

Samtidigt viste resultaterne, at NCP poten-
tielt kan være et redskab til fremtidigt at 
kunne evaluere diætbehandlingens effekt, 
hvilket ifølge Academy of Nutrition and 
Dietetics også kan være med til at synliggøre 
effekten (2). 

Yderligere kan NCP ifølge informanterne 
fungere som et fælles redskab til brug af 
alle kliniske diætister. En af informanterne 
udtrykker dette således: “Jeg tænker også, at 
det styrker os som profession, at vi har noget 
sammen.”
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Ifølge Academy of Nutrition and Dietetics er 
et fælles standardiseret sprog og en fælles 
proces vigtig, da det er med til at forbedre 
kvaliteten af kliniske diætisers arbejde og 
dermed synliggøre professionen. Det at have 
noget til fælles kan også relateres til Merry 
E. Scheel. Hun beskriver, at en diskussion 
om, hvilke fælles modeller der skal anvendes 
indenfor professionen, er vigtig for en stærk 
fagidentitet (1).

Vi er bekendte med, at det kan være svært 
at dokumentere og dermed synliggøre alle 
kompetencer og elementer i diætbehandlin-
gen. Et eksempel herpå kunne være doku-
mentation af de mere bløde værdier, som fx 
sundhedspædagogiske tiltag og den støtte, 
der ydes ved opfølgninger.

Samlet set tyder resultaterne alligevel på, at 
en fælles anvendelse af NCP kan være med 
til at styrke kliniske diætisters fagidentitet og 
synliggøre professionen. Dog skal der tages 
højde for, at kvalitative undersøgelser ikke 
handler om at finde frem til et endegyldigt 
resultat, men om hvorvidt de fremkomne re-
sultater kan overføres til andre situationer (3). 

NCP er mere end blot en  
vejledningsmodel
Vi er opmærksomme på, at vores fortolk-
ning af resultaterne har været påvirket af 
en forforståelse om, at NCP kan være med 
til at forbedre kvaliteten af diætbehandlin-
gen og dermed synliggøre kliniske diætister 
som professionen. Vi er også klar over, at 
de medtagne informanter muligvis er mere 

positive for NCP end de ikke-responderende. 
Alligevel vurderer vi ud fra resultaterne, at 
anvendelse af NCP kan løse eller forebygge 
nogle af de tidligere beskrevne udfordringer, 
som kliniske diætister oplever i det tværfagli-
ge samarbejde. 
At NCP kan styrke kliniske diætisters fagi-
dentitet og synliggøre professionen i det 
tværfaglige samarbejde, kan derfor anvendes 
som muligt argument for, hvorfor kliniske 
diætister bør anvende modellen, og hvorfor 
ledere skal bevillige tid til læring og imple-
mentering af NCP.
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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
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Low FODMAP diet
Diæten bliver fortsat mere og mere kendt og anvendes primært som en symptomlindrende diæt  
ved Irritable Bowel Syndrome (IBS). Diæten viser også gode resultater hos patienter med Inflammato-
ry Bowel Disease(IBD) med IBS-lignende symptomer såsom oppustethed, udspilethed, mavesmerter, 
maverumlen, vekslende afføringsmønster og luftudvikling i tarmen. 

Men hvad er det for en diæt, og hvordan skal den anvendes i praksis?

Af Stine Junge Albrechtsen, klinisk diætist, sjal@youmail.dk

Hvad er en low FODMAP  diet?
Low FODMAP diet er udviklet i Australien på Monash University, og 
de første studier omkring diæten og dens resultater er derfor også 
australske. Diæten er en eliminationsdiæt, der i en begrænset periode 
på 2-8 uger manipulerer vores tarmflora ved at udelukke en række 
kulhydrater. Ordet FODMAP er en forkortelse og dækker over følgen-
de ord:

Fermenterbare  - hvilket betyder, at kulhydrater  
nedbrydes af bakterier i tarmen
Oligosakkarider – en gruppe af kulhydrater med  
mellem to og op til 10 molekyler (enheder)
Disakkarider – en gruppe af kulhydrater, der består af to molekyler
Monosakkarider – er en betegnelse for et enkelt molekyle 
And – står for OG, så på dansk burde FODMAP hedde FODMOP
Polyoler – er en betegnelse for sukkeralkoholer og ender ofte på -ol. 

I low FODMAP diet begrænses eller undgås de ovennævnte kul-
hydrater, som har vist sig at give symptomer ved irritabel tarm. I 
praksis betyder det, at man udelukker fruktose (frugtsukker), laktose 
(mælkesukker), fruktaner (fx hvede, rug, byg, løgplanter plus en lang 
række kålplanter), galaktaner (bælgfrugter som linser, bønner og 
kikærter) og polyoler (fx mannitol og sorbitol i mundhygiejneproduk-
ter samt stenfrugter og svampe). Kort sagt handler det kun om at 
udelukke disse kulhydrater midlertidigt. Der er ikke begrænsninger 
på fedtstoffer eller protein, udover hvad man ville maksimalt ville give 
ifølge de officielle kostråd. Der er fortsat mange muligheder for at 
spise kulhydrater, da ris, kartoffel, havre, quinoa og salatgrønt plus en 

del rodfrugter stadig kan indgå i diæten. En pointe er, at det er ”low 
FODMAP” og ikke ”no FODMAP”, så små diætbrud i perioden på de 
2-8 uger kan sagtens tolereres. 

Hvordan vejleder man i diæten?
Diæten kan være vanskelig at overholde og kræver motivation fra den, 
der skal følge diæten. Desuden er det afgørende, at man modtager 
kvalificeret vejledning fra en erfaren klinisk diætist med viden om FOD-
MAP. Herved bedres forståelse for diæt, og det sikres, at diæten sam-
mensættes korrekt. Det kan kun anbefales, at vi som diætister tager en 
uddannelse i diæten, enten på Kings College i London eller via FaKD i 
Danmark. Dette for at sikre, at vi kan give en vejledning af høj kvalitet. 
I min klinik kommer kunderne som privatbetalere, og derfor er de ikke 
begrænset af at skulle henvises fra egen læge. For nogle er det muligt 
at få dækket behandlingen af privat sundhedsforsikring. Der er også 
enkelte hospitaler i Danmark, hvor man kan modtage diætvejledning 
for IBS, men de fleste steder er det kun personer med IBD, der har 
den mulighed. 
Jeg starter altid med at kortlægge deres sygehistorie, da jeg vil sikre 
mig, at de er grundigt udredt, inden de kaster sig ud i en diæt. Jeg vil 
derfor gerne vide, om de er udredt for laktoseintolerance og cøliaki 
og spørger også til alarmsymptomer som blodig afføring eller slim 
og puds. Desuden vil jeg gerne vide, om der er stillet en diagnose, fx 
IBS. Jeg registrerer symptomer + sværhedsgraden af disse og spørger 
til afføringshyppighed og konsistens ud fra Bristol Stool Scale. Uden 
disse basisdata kan jeg ikke forsvare at sætte dem på low FODMAP 
diæt, da oppustethed og mavesmerter kan være symptomer på me-
get andet. Det hele registreres i skemaform efter standardiseret skema 
fra Kings College i London som ”baseline”, så jeg ved en opfølgende 
konsultation kan vurdere på en udvikling og afgøre, om diæt har haft 
passende effekt eller ej. Når alt dette er på plads, sættes patienten ind 

FOKUS

I forbindelse med offentliggørelse af den nye ”Rammeplan vedr. diætbehandling af irritabel  
tarm med Low FODMAP diet”, bringer Diætisten Stine Junge Albrechtsens artikel om, hvordan diæten  
anvendes i praksis. Rammeplanen er udarbejdet ud fra NCP-modellen af de kliniske diætister  
Sarah Duncan, Signe Bach og Mirian Meinertz, og rammeplanen er tilgængelig på hjemmesiden 
http://www.diaetist.dk/viden/fakds-publikationer/rammeplaner/

Fokussektionen byder også på tanker og erfaringer, flere diætister har gjort sig om diæten. 
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FaKD opfordrer til 
dataindsamling

Det vil styrke vores argumentation, hvis alle jer, 
der anvender diæten, udfylder symptomevalue-
ringsskemaet og registrerer effekten af diæten.  
Vi vil meget gerne i medierne og vise befolknin-
gen, at det er en diæt, som gavner en bestemt 
patientgruppe. Ofte mangler vi stærke data og 
beviser for effekten på vores behandling, og 
lige her er der en forholdsvis enkel metode. Når 
befolkningen efterlyser en behandling, som kun 
diætister tilbyder, er det måske lettere at overbe-
vise politikere og andre fagfolk om, at der skal 
gives tilskud til diætist eller ihvertfald sendes en 
henvisning. Og her er data over effekten yderst 
vigtig og værdifuld.

FaKD vil gerne være behjælpelig med at 
samle data sammen til en oversigt, hvis I ind-
sender det til os. Herefter vil Kings College 
i England have interesse i at se disse data 
også. Vores Europæiske samarbejdsforening 
EFAD vil vi også viderebringe til.

ERFA-gruppe

Der er Low FODMAP ERFA-gruppe møde 
den 23/4-15 på Frederiksberg hospital. 

Arbejder du med diæten, kan du tilmelde dig 
ERFA-gruppe hos Charlotte Humble Andersen 
på:  Charlotte.humble.andersen@regionh.dk

Husk, at medlemmer af FaKD 
får 15 procent på bøger og gratis 
fragt hos Muusmann

i diæten ved hjælp af billedmaterialer og lister over tilladte og 
ikketilladte fødevarer. Jeg anvender pjece fra muusmanns forlag, 
der er en mini-version af vores bog, ”low FODMAP diet – giver 
ro i maven”. App kan købes både til iphone og android og er 
udgivet af muusmanns forlag. 

Jeg optager dernæst kostanamnese med henblik på at justere 
på kulhydraterne i kosten. Den nye FODMAP-begrænsede 
diæt skal helst sammensættes med baggrund i officielle kost-
råd, og derfor lægger jeg vægt på fedtsyresammensætning, 
fuldkorn, fibre, fisk, frugt og grønt, væske samt sukker, salt og 
alkoholindtag. Energifordeling og indhold af mikronæringsstof-
fer tilstræbes også efter NNR 2012. Når planen er lagt, sendes 
patienten hjem for at følge diæt i gennemsnitligt 6-8 uger, 
inden vedkommende kaldes ind til en opfølgning.

Den opfølgende samtale
Ved den opfølgende samtale gentages symptomevaluering for 
at vurdere, om der har været effekt. Hvis ikke der er effekt, 
spørges der ind til compliance, og hvis denne ikke har været 
tilfredsstillende, kan man overveje at fortsætte. Diætbrud kan 
være, at patienten har været på ferie, spist for meget frugt, 
spist rugbrød eller misforstået noget af informationen fra før-
ste samtale. De værste fælder er ofte de ”skjulte” FODMAPs 
som løg i bouillonterninger, supper, sovser eller hvedemel i 
lakrids, sovsejævner eller lignende. 

Har der været symptomlindring i tilfredsstillende grad, er det på 
tide at afprøve re-introduktion af fødevarer. Dette for at finde 
de symptomudløsende fødevarer samt tolerancetærsklen for 
dem. Mange ønsker ikke re-introduktion, fordi de har fået det 
rigtig godt og derfor er angste for at få symptomer igen, men 
det er vigtigt at forsøge - af primært to årsager:

For det første for at sikre, at tarmflora ikke udvikler sig i en ugun-
stig retning. Når man udelukker FODMAPs, som er fermenterbare 
kulhydrater, så ændres mikrobiota, og vi kender ikke langtids-
konsekvenserne af denne ændring. Så vi vil gerne sikre diversitet i 
tarmflora, og det opnås via en varieret kost. 
For det andet kan en low FODMAP diet virke socialt hæmmende 
på sigt, fordi der er mange fødevarer, man må takke nej til. Det kan 
være besværligt at spise ude, når man takker nej til eksempelvis brød, 
mejeriprodukter, løgplanter og pasta.
Re-introduktion betyder, at man afprøver en lille mængde af de tidligere 
udelukkede fødevarer. Det er en god ide at tage en hovedgruppe ad 
gangen fx laktose, fruktose eller polyoler. Testes laktose, vil en god prøve 
være at drikke en dl mælk og afvente eventuelle symptomer i et døgn, før 
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man øger mængden. Kommer der symptomer, kan man godt regne 
med at skulle blive på laktosefri kost, men kommer intet symptom, af-
prøves større mængde dag to og endnu mere dag tre, indtil man når 
den mængde, man normalt ville indtage på en dag. Er det gået godt 
med laktose, kan man fortsætte til fruktose og afprøve lidt honning 
eller friske figner osv. Man holder grundlæggende sin basis FODMAP 
diæt, mens man afprøver nye fødevarer. En vis form for systematik 
omkring mængder og symptomer kan være en stor hjælp. 

Bøgerne om diæten
Hvis man ønsker et grundigere indblik i diæten, baggrunden herfor 
og en indføring i et FODMAP basiskøkken og listerne over tilladte 
og ikke-tilladte fødevarer, kan flere bøger om diæten anbefales. Jeg 
har i samarbejde med Mette Borre, Lisbeth Jensen, Cæcilie Seidel og 

Marianna Lundsteen Jacobsen udgivet to bøger, samt pjece og app 
om diæten på muusmanns forlag. Vi har et godt samarbejde direkte 
med Monash University og er alle uddannet i diæten fra Kings College 
i London. Desuden underviser Mette, Lisbeth og jeg på FaKDs uddan-
nelse i diæten, og vi er sammen med Cæcilie i gang med at skrive den 
3. bog i rækken, som denne gang vil omhandle re-introduktion af 
fødevarer. Vi håber, at diæten vil gøre en stor forskel for IBS-patienter 
i Danmark, og er meget optaget af specialet og de glade patienter, vi 
har hjulpet til et lettere og mindre smertefuldt liv. FODMAP er aldrig 
førstevalg – det er grundig udredning og almindelig sund kost. Men 
når dette er forsøgt, så er low FODMAP diet på nuværende tidspunkt 
den mest effektive og fredelige løsning for en rigtig stor procentdel af 
patienter med IBS. 

Tanker om diæten 

Low FODMAP
Som nystartet privatpraktiserende diætist var jeg i marts 2012 
til foredrag i DSKE, hvor Sue Shepherd holdt et meget inspire-
rende foredrag om en diæt, hun havde udviklet, og som var 
videnskabelig undersøgt i Australien, en low FODMAP diæt. 
Jeg må indrømme, at jeg intet havde hørt om den før, selv om 
jeg i en årrække havde arbejdet med mave-tarm sygdomme 
på et sygehus. Dengang var holdningen, at patienter med IBS 
skulle man ikke vejlede, da der ikke var noget effektfuldt at 
tilbyde dem.

I juni 2012 vejledte jeg den første kunde og har siden vejledt 
omkring 200 andre i denne diæt. Ved vejledningens start 
udfylder vi sammen et symptomskema baseret på ROME II og 
III kriterierne. Dette gentages efter eliminationsfasen for at 
vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte til diætudfor-
dringerne. Ud fra disse skemaer kan jeg se, at det faktisk er 
ganske få gange, der slet ingen effekt har været. Der har pri-
mært været tale om kunder/patienter med overvejende IBS(O). 
Her har jeg anbefalet dem at tale med enten en speciallæge 
eller egen læge om relevant medicin.  

En ting, jeg har tænkt på som væsentlig, er, at man som 
diætist har erfaring med mave-tarm sygdomme i forvejen, 
så man kan adskille de forskellige symptomer fra hinanden 
og ikke kommer til at behandle med en low FODMAP diæt, 
når personen lider af skjult forstoppelse og ikke IBS. Ligesom 
erfaring med IBD er væsentligt, da jeg får en del henvendelser 
fra mennesker med IBD, som også lider af IBS.

Udgifterne til kursus i London er ret store, så det har væ-
ret godt, at Mette Borre og andre har påtaget sig det store 
arbejde at arrangere kurser i Danmark. Mette og jeg har også 
samarbejdet omkring fremsendelse af fødevarer til analyse 
på Monash University. Det har været forbundet med flere 

problemer, da australierne er meget restriktive med import af 
specielt fødevarer.

I det hele taget synes jeg, at analyse af fødevarer i de forskel-
lige landes databaser med forskellige resultater har været en 
stor udfordring. Mange af vore kunder/patienter er vant til 
selv at søge oplysninger på nettet, og så har de (og vi) svært 
ved at vide, hvilket resultat vi skal stole mest på. FOODCOMP 
har forskellige resultater fra den australske database (som 
jeg har holdt mig til), som igen har været forskellig fra den 
amerikanske. Specielt på fruktoseområdet har jeg oplevet det 
problematisk. Jeg har også læst et sted på en blog fra en, som 
havde stor forstand på honning, at den australske honning, 
som er flydende, har et højere indhold af fruktose, mens den 
danske faste honning skulle have et højere indhold af glukose. 
Hvor vidt det er rigtigt, ved jeg ikke. Men det fortæller mig, at 
der nok vil være forskellige analyseresultater alene på grund af 
forskelligheder i geografi, klima og sorter.  

I forhold til patienterne/kunderne har jeg oplevet nogle gange, 
at de ikke har ønsket at fortsætte til udfordringsfasen, fordi de 
har fået det fantastisk godt i eliminationsfasen. Men det har 
aldrig været meningen med diæten, at man skulle fortsætte 
på eliminationsdiæten. Specielt et lavt indhold i tarmen af 
bifido-bakterier har været nævnt som konsekvens af at følge 
en low FODMAP diæt. Hvis ikke det lykkes at overtale vore 
patienter/kunder til at begynde udfordringsfasen, har vi som 
diætister ikke rigtig nogen muligheder. Det skal vi måske 
forholde os til som gruppe; hvordan vi tackler det?
Når man arbejder med denne diæt, er det også værd at huske 
på, at årsagen til IBS stadig er uafklaret. Der er formentlig 
også flere forskellige typer af IBS. Så i det hele taget at holde 
sig orienteret om nye forskningsresultater på IBS området er 
vigtigt, tror jeg.

Af Bettina Birk-Sørensen, klinisk diætist, bbs@kliniskdiaetist.dk
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Siden foråret 2014 har klinisk diætist Charlotte Tønnes 
Jensen med succes afholdt fuldt bookede FODMAP mad- 
aftener på Hospitalet Valdemar i Ringsted.

Gastronomi madaftener forener den sundhedsfaglige teoretiske 
vejledning med tilberedning af lækre velsmagende retter og til-
bydes til både diagnosticerede patienter og raske, som gerne vil 
vide mere omkring optimal kost og tilberedning af lækker mad 
ved cøliaki og irritabel tarm.

Fokus på tilberedning af enkle og lækre måltider til hver-
dag og fest
Arrangementerne starter med et teoretisk oplæg om aftenens 
emne, og derefter er deltagerne selv med i køkkenet, hvor de 
lærer teknikker og får tips til tilberedning og råvarevalg. 
Vi producerer en lækker buffet, og deltagerne får opskrifter og 
inspiration til egen madlavning derhjemme. Aftenen afsluttes 
med, at vi sammen spiser maden i hospitalets atriumgård. 

Vejledningens indhold på FODMAP madaften
Teoretisk gruppebaseret gennemgang af grundprincipper for 
Low FODMAP diæt i diætperio-
den og metoder for re-introduk-
tion af valgte fødevarer indehol-
dende FODMAP’s. 

Vi starter med en teoretisk 
gennemgang af hvad FODMAP 
er, og hvordan tarmens reaktion 
kan være på indtag af FODMAP’s. 
I løbet af aftenen får deltagerne 
både teoretisk og praktisk instruktion til kilder til FODMAP´s, og 
hvordan man finder FODMAP´s på næringsdeklarationer.

Relevante hjælpemidler i hverdagen demonstreres, herunder 
FODMAP APP og litteratur omkring emnet. Eksempler på FOD-
MAP opskrifter gennemgås med fokus på sensorik og anvendel-
se af tilberedningsmetoder. Udvalgte opskrifter, der vælges ift. 
sæson, produceres i forbindelse med den praktiske udarbejdelse 
af FODMAP menu i køkkenet. Der er fokus på håndtering af 
diæt-udelukkelsesperioden (4-8 uger) med FODMAP -begrænset 
og laktosefri (reduceret) kost.

Deltagerne har stor glæde af at tale sammen og dele erfaringer, 
kombineret med vejledning fra underviseren, Charlotte. Mens 
maden produceres og under den fælles spisning, lægges der 
ligeledes op til debat omkring de tilberedte retter og fremtidige 
muligheder i hverdagen.

Måling på symptomer og effekt
Når jeg ser mavetarm-patienter første gang til individuel vejled-
ning, udfylder de det symptomskema (2 sider), vi fik præsenteret 
på FODMAP uddannelsen.

Når patienten afsluttes, udfyldes skemaet igen, hvorefter vi sam-
men vurderer ændringer/effekt af den intervention/de kost- og 
livsstilsændringer, der er foretaget i perioden. Dvs. der journalfø-
res selvvurderet beskrivelse af symptomer og effekt.

Derudover udfylder mange patienter ifm. reintroduktion et skema, 
som er tilpasset den enkelte patient, hvor de dagligt registrerer, 
om aftalte diæt er fulgt samt hvilke afvigelser og symptomer, der 
har været. Disse registreringer er værdifulde, når vi (patienten og 
jeg) sammen vurderer diætens effekt, årsager til symptomer mv.
Ofte viser disse registreringer, hvilke fødevarer der primært giver 
problemer og synliggør, hvis patienten har ikke(er)kendte proble-
mer eller supplerende udfordringer, fx problemer ved indtag af for 
meget oksekød, fed mad, store mængder af mad på samme tid 
eller manglende fødevarekendskab.

Praktiske detaljer om gastronomi madaftener
Der kan max være otte deltagere pr. hold, og der udbydes 1-2 
madaftener i hhv. Cøliaki og FODMAP hver 3. måned afhængigt 
af behov. Charlotte Tønnes Jensen er fast underviser. Derudover 
er der altid mindst en køkkenhjælper. At gennemføre vejled-

ningen i praksis, kræver udover 
planlægning og indkøb også koor-
dinering med hospitalets køkken, 
samt viden om korrekt håndtering 
af fødevarer, egenkontrol og rengø-
ring.

Patienter, der via Hospitalet Valde-
mars speciallæger på Mave-tarm-
området henvises til klinisk diætist, 

kan tilbydes deltagelse på FODMAP madaften som supplement 
til den individuelle vejledning, hvis diætisten skønner, at dette er 
relevant for patienten. Har patienten en pårørende eller behov 
for, at en støtteperson deltager, kan denne deltage mod betaling 
af et symbolsk beløb. Derudover kan andre med behov for FOD-
MAP praksis vejledning deltage mod egenbetaling. 

Om underviseren
Charlotte Tønnes Jensen er ledende klinisk diætist på Hospitalet 
Valdemar i Ringsted. Hun er uddannet kok, underviser, klinisk 
diætist og cand. scient. i klinisk ernæring. Charlotte har tidligere 
arbejdet som kok både i Danmark, Norge og Schweiz og som 
kokke-faglærer og faglig underviser gennem mange år (Hotel- 
og restaurantskole, produktionsskole, UCSJ-Sjælland mv.)

Jeg får ofte efterfølgende positive 
tilbagemeldinger fra deltagerne. 

De syntes, at kurset har inspireret til at 
lave FODMAP begrænset mad med 

muligheder frem for begrænsninger.

Praksislæring i FODMAP diæt  
via gastronomi madaftener
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Low FODMAP diet anvendes af mange FaKD medlemmer, der var på kursus i diæten sidste år.  
FaKD er derfor glade for at kunne udbyde kurset igen i 2015.

Kurset bliver afholdt på Metropol i KBH. Vi beklager, at medlemmer fra Fyn og Jylland må rejse lidt igen. Der er desværre allerede en 
venteliste, men du kan tilmelde dig på post@diaetist.dk., og hvis der bliver ledige pladser, fordeles de efter først til mølle-princippet.

Programoversigt IBS/FODMAP kursus 2015 for færdiguddannede diætister

DAG 1:  DEN 4/6 KL. 9.00-16.00 PÅ METROPOL, PUSTERVIG 8, 1126 KØBENHAVN K

09.00-09.15  Velkomst og registrering

09.15-09.30  Introduktion og praktiske oplysninger om dagen v/ KD Mette Pedersen, Formand FaKD 

09.30-10.15  Artikelgennemgang af dagens pensum v/ KD Mette Borre

10.15-11.45   Hvad er IBS?   
Generelt om mavetarmkanalens funktion. Diagnosticering og kategorisering af IBS 
Egen forskning omkring pacemaker til tarmen 
v/ Læge Janne Fassov, lever-tarm-medicinsk afd. V, Aarhus Universitetshospital

11.45-12.45  Frokost  

12.45-13.30  Gennemgang af low FODMAP diet v/ KD Stine Junge Albrechtsen 

13.30-14.15  Baggrundslitteratur. FODMAP historien

14.15-14.30  Kaffepause

14.30-15.30   Fructose malabsorption og lactose intolerance  

   v/ KD Mette Borre 

15.30-16.00  Opsummering, gennemgang af næste kursusdag 

DAG 2: DEN 16/9 KL. 9.00-16.00 METROPOL, PUSTERVIG 8, 1126 KØBENHAVN K

 

09.00-9.15  Velkomst og registrering

09.15-09.20 Introduktion og praktiske oplysninger om dagen v/ KD Mette Pedersen, Formand FaKD 

09.20-10.00 Artikelgennemgang af dagens pensum v/ KD Mette Borre

10.00-11.15  Low FODMAP diet til andre patienter - Kliniske studier  
v/ Professor; MD, DMSci. Pia Munkholm, speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi,  
Frederikssund Hospital

11.15-12.15  Workshop om egne erfaringer med low FODMAP diet på egen krop og patientvejledning i diæten  
v/ KD Stine Junge Albrechtsen 

12.15-13.15 Frokost  

13.15-13.45 Varedeklarationer og FODMAPs v/ KD Lisbeth Jensen

13.45-14.30 Patientcase med egne erfaringer v/ Trine Jensen

14.30-14.45 Kaffepause

14.45-15.15 Forskelle på fibre, FODMAPs og ufordøjelige kulhydrater v/ KD Mette Borre

15.15-16.15  Microbiota, pre- og probiotika ved IBS  
v/ Læge Laura Rindom Krogsgaard, medicinsk afdeling, Køge Sygehus

16.15-16.30 Opsummering, gennemgang af næste kursusdag 

DAG 3: DEN 20/10 KL. 9.00-16.00 METROPOL, PUSTERVIG 8, 1126 KØBENHAVN K

09.00-09.15 Velkomst og registrering

09.15-09.30  Introduktion og praktiske oplysninger om dagen v/ KD Mette Pedersen, Formand FaKD 

09.30-10.00  Artikelgennemgang af dagens pensum v/ KD Mette Borre

10.00 – 10.30    Cases og egne erfaringer med eksempelvis pouch og stomi 
Low FODMAP diet til andre patientgrupper end IBS 
v/ KD Mette Borre, Lisbeth Jensen & Stine Junge Albrechtsen

10.30-11.15  Differentialdiagnoser 
v/ Jens Dahlerup, overlæge, dr.med., speciallæge i Medicinsk Gastroenterologi og Intern Medicin.  
Specialeansvarlig for Gastroenterologi, Århus Universitets hospital 

11.15-12.15  Udfordringer ved low FODMAP diet, mulige misforståelser og manglende effekt af diæten 
v/KD Mette Borre 

12.15-13.15 Frokost  

13.15-14.15 Re-introduktion af fødevarer efter diæten v/ KD Stine Junge Albrechtsen 

14.15-14.30  Kaffepause

14.30-15.15  Glutensensitivitet  
v/ Læge Johan Burisch PhD. Speciale i inflamatoriske tarmsygdomme, Hvidovre Hospital

15.15-15.45  Medikamentel behandling af IBS  
v/ Læge Johan Burisch PhD. Speciale i inflammatoriske tarmsygdomme, Hvidovre Hospital

15.45-16.00  Opsummering, uddeling af certifikater v/ KD Mette Pedersen, Formand FaKD

*) ret til ændringer ift. program forbeholdes. Tilmelding er først til mølle, deadline 4/5-2015.  Pris: 4800,- kr incl. moms.
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Fresubin 2 kcal drink er fødevarer til særlige medicinske formål

Sygdom kan svække appetitten, 
Fresubin kan styrke indtaget.

=
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NCP
NCP KLUMMEN

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

Nefrologiske patienter er den patientgruppe, som jeg kender bedst. Det er i min kliniske hverdag med nefrologiske patienter, at jeg har arbejdet 
med NCP de seneste 2 1/2 år, og jeg er stadig lige begejstret for at bruge modellen. I denne klumme viser jeg det hjælpeark, jeg bruger for at 
holde styr på alle 4 trin i NCP. 

En dialysepatient med kaliumproblemer

Trin 1: Ernæringsvurdering

Ernæringsrelateret anamnese (FH)
Pt. følger en fosfatbegrænset og proteinrig diabetesdiæt med 3 
hovedmåltider og 1-3 mellemmåltider.
Morgen: rugbrød med friskost/ pålæg, 
Formiddag: 1 stk. frugt
Frokost: rugbrød med div. pålæg
Eftermiddag: ½ grovbolle med pålæg, 1 stk. frugt
Aften: kartofler, kød, sovs, grøntsager
Senere: 1 stk. frugt
Drikker ca. 1 kande kaffe i løbet af dagen

Biokemiske data, medicinske tests (BD)
Kalium 5,8 mmol/l. Fosfat 1,34 mmol/l.
Diurese: ca. 300 ml/ døgn (faldet drastisk over de seneste 2 måne-
der)

Antropometri (AD)
Vægt 76 kg, Højde 179 cm. Vægt er stabil.

Medicin (FH-3)
3 x unikalk (fosfatbinder), dialysevitaminer, div. blodtryksmedicin, 
iv-jern. 
Lantus, Novorapid p.n.

Ernæringsrelaterede fysiske fund (PD)
I perioder obstipation, men fungerer fint p.t. Fin appetit. Oplever 
ofte at have sitren i fingre og tæer. 

Patientens historie (CH-1)
Mand, 69 år
Ikke-ryger. Er fysisk velfungerende.

Medicinsk anamnese (CH-2)
Diabetisk nefropati, hæmodialyse x 3 pr. uge

Social anamnese (CH-3)
Enkemand, bor alene, har veninde som han ses med flere gange pr. 
uge. Er på efterløn, spiller billard og ordner have. Har god kontakt 
til børn og børnebørn

Trin 2: Ernæringsdiagnose

Problem: Excessiv indtagelse af kalium Relateret til

Årsag: Aldrig tidligere haft behov for diæt og 
derfor ikke vejledt omkring diætprincipper

Dokumenteret ved

Tegn/symptom: Kalium på 5,8 mmol/l og kostanamnesen 
viser større indtagelse af fødevarer med 
højt kaliumindhold end anbefalet, dagligt. 
ca. 300 g kartofler + 200 g kogt grønt 
(2000 mg), 1 kande kaffe (700 mg), 3 stk. 
frugt (600 mg)

Problem: Risiko for excessiv indtagelse af fosfat Relateret til

Årsag: Nedsat nyrefunktion og derfor anbefalet 
fosfatbegrænset diæt

Dokumenteret ved

Tegn/symptom: Pt. følger fosfatbegrænset diæt og har 
periodevis hyperfosfatæmi.
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Trin 3: Ernæringsintervention

 Prioritering Fokus på ernæringsdiagnosen. Excessiv indtagelse af kalium, da pt.  
allerede følger fosfatbegrænset diæt

Målsætning Kalium og fosfatværdier inden for ref. område, og at pt. oplever, at diætprincipper  
kan implementeres i hverdagen

Aftaler Tilberede kartofler mhp. kaliumreduktion, erstatte kartofler med ris 2-3 gange pr. uge, reducere til 1 
stk. frugt dgl., og erstatte halvdelen af kaffe med vand/ te

Justering Vurderes ved næste samtale

Opfølgning Efter de næste blodprøver

Ernæringsordination Kalium- og fosfatbegrænset samt proteinrig diabetesdiæt

 Ernærings-undervisning Viden: formål med kaliumbegrænset diæt, diætprincipper ved kaliumbegrænset diæt og muligheder 
for ændringer i pt.s nuværende indtagelse
Færdigheder: tilberedning af grøntsager og kartofler mhp. kaliumreduktion, tilberedning af sovs med 
lavere indhold af kalium  

Ernærings-Vejledning Teori: kognitiv adfærdsteori med fokus på problemløsning
Strategi: problemløsning (lære pt., hvad der skal gøres i stedet for nuværende adfærd)

Koordinering Ikke relevant

Trin 4: Ernæringsmonitorering og – evaluering

Indikatorer Succeskriterier

1. s-kalium 1. <5,0 mmol/l

2. s-fosfat 2. <1,5 mmol/l

3. kaliumindtagelse 3. <2500 mg pr. dag 
Gøres ved at reducere til 1 stk. frugt, tilberede kartofler og grøntsager efter anbefalingerne, vælge ris i 

stedet for kartofler 2-3x/uge og erstatte halvdelen af kaffe med vand eller te

Opfølgning Efter de næste blodprøver
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NCP
Af Nanna Ruengkratok Lang, lektor, cand.
psych., VIA University College, Ernæring og 
Sundhedsuddannelsen, naru@via.dk

Academy of Nutrition and Dietetics frem-
hæver den motiverende samtale (indekseret 
som C-2.1 i IDNT) som en strategi, der kan 
anvendes i samspil med The Nutrition Care 
Process and Model (NCP-modellen) (1,2). 
Den motiverende samtale er en personcen-
treret kommunikationsstil, der baserer sig 
på samarbejde, respekt og styrkelse af den 
enkeltes autonomi og motivation (3). En 
samtænkning af NCP-modellen og den moti-
verende samtale kan styrke vejledningsudbyt-
tet. På VIA University College underviser vi i, 
hvordan NCP-modellen kan kombineres med 
den motiverende samtale.

NCP-modellen på den didaktiske  
dagsorden
Vi har i en årrække nu undervist de studeren-
de ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, 
VIA University College (VIA UC), i NCP-mo-
dellen, og siden 2011 har vi arbejdet struk-
tureret med en kobling til den motiverende 
samtale. NCP-modellen er i dag den primære 
vejledningsmodel, de studerende opfordres 
til at anvende. Som det er beskrevet andet-
steds (4,5), er NCP-modellen en amerikansk 
vejledningsmodel udviklet af The Academy of 
Nutrition and Dietetics. Modellen blev første 
gang introduceret i 2003 (6), men den har 
rødder helt tilbage til 1970 (4). Der er således 
tale om en model, der er blevet udviklet på 
og forsket i over en lang årrække, og nu er 
den også ved at have vundet indpas i Dan-
mark – ikke kun på skolebænken, men også i 
praksis. I foråret 2013 påbegyndte FaKD ud-
arbejdelsen af en dansk version af NCP-mo-
dellen (7), og der ligger i dag et stort oversat 
materiale tilgængeligt på FaKDs hjemmeside. 
Det har ikke været muligt at finde statistiske 
opgørelser over, hvor udbredt eller anvendt 
NCP er i praksis herhjemme, men når vi 
fra uddannelsesmæssigt hold anbefaler 

NCP-modellen, så skyldes det bl.a. at: 

n  En stringent anvendelse af NCP-modellen 
kan være med til at kvalitetssikre diætistens 
arbejde

n  Det er endvidere en måde at standardisere 
processen på, hvilket kan være med til at 
øge det monoprofessionelle såvel som det 
tværprofessionelle samarbejde

n  NCP-modellen giver struktur og systematik, 
hvilket kan være ekstra rart for novicen, 
men også godt for den mere erfarne

n  NCP-modellen bidrager til dokumentation 
af effekten samt synliggørelse af diætistens 
arbejde

n  Med det internationale standardiserede 
sprog (IDNT) øges muligheden for internati-
onalt samarbejde

n  En fælles anvendelse af NCP-modellen 
blandt kliniske diætister og øvrige ernæ-
ringsprofessionelle vil give mere kvalificeret 
diætbehandling og ernæringsvejledning 
samt bidrage til udvikling af professionen 
(1,6,8)

Som det også blev fremført i den første arti-
kel i sidste udgave af Diætisten (Nr.133, side 
28-30), så er en model ikke meget værd, hvis 
den ikke kan omsættes til praksis (5). Det 
kræver dels, at man har forståelse for, hvad 
NCP er og kan bruges til, og det kræver, at 
man kan anvende den i praksis, hvilket ikke 
kun stiller krav til ens faglige viden, men også 
til ens relationelle og kommunikative færdig-
heder. NCP-modellen er bygget op omkring 
en central kerne, som udgøres af relationen 
mellem patient og diætist (2,4,6,8). Netop 
det faktum, at patienten sættes i centrum 
for behandlingen gør, at det synes oplagt at 
kombinere modellen med en patientcentreret 
samtalestil som den motiverende samtale 
udviklet af William R. Miller og Stephen 
Rollnick. I det følgende gives en indføring i 
elementer fra den motiverende samtale, der 
kan være relevante at anvende i den kliniske 
diætists praksis, samt hvordan vi arbejder 
med at integrere disse med NCP-modellen 
ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen ved 
VIA UC. 

Teori og praksis
Ved VIA UC introduceres de studerende til 
NCP-modellen, forud for at de skal ud i deres  
første professionspraktik. Dels får de under-
visning i modellen teoretisk, men en meget 
central del af undervisningen er også, at de 
studerende skal øve sig i praksis. Det gør 
de bl.a. gennem øvelser og gruppearbejde, 
og når de er nået et stykke hen i undervis-
ningen, skal de øve sig med en øveklient. 
Her får de mulighed for at afprøve teorien 
i praksis på ”et rigtigt menneske”, der ikke 
er en medstuderende. Denne del af under-
visningen er knyttet an til undervisningen i 
psykologi og sundhedspædagogik, herunder 
den motiverende samtale. Således forsøger vi 
at vise de studerende, at de to tilgange godt 
kan kombineres. De studerende opfordres til 
at videofilme deres vejledningssessioner med 
henblik på at kunne evaluere processen og 
reflektere over teori og praksis. 
Samtænkningen af NCP-modellen og den 

NCP KLUMMEN

NCP-modellen og den motiverende 
samtale – i teori og praksis

I sidste udgave af Diætisten fik du artiklen ”NCP-modellen og den motiverende sam-
tale – et godt match”. Her følger forfatteren op med en artikel om, hvordan man kan 
kombinere NCP-modellen og den motiverende samtale.
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motiverende samtale og vekselvirkningen 
mellem teori og praksis fortsætter i resten af 
uddannelsesforløbet for de kliniske diætist-
studerende. For at styrke vedligeholdelsen 
og det fortsatte fokus på NCP-modellen, 
indtænkes denne også i den kliniske prøve 
som afslutning på de to professionsprak-
tikker. Her forventes det endvidere, at de 
studerende kan reflektere over psykologiske 
og sundheds pædagogiske aspekter i relation 
hertil. Også i praktikken arbejdes der med 
video observationer. Som en fortløbende 
måde at øve og diskutere NCP og den moti-
verende samtale på arbejder vi desuden med 
tværfaglige temadage, hvor de studerende 
skal forholde sig til en professionsrelevant 
problemstilling og forsøge at løse den med 
afsæt i den tværfaglige teoretiske og prakti-
ske viden, de har.
For de, der er interesserede i yderligere øvelse 
og erfaring, udbydes et valgfag i individuel 
kostvejledning, hvor de studerende får mulig-
heden for at vejlede minimum tre øveklienter 
hver over en længere periode i vores ESKlinik, 
dvs. med flere opfølgende samtaler. Klinikken 
er tænkt som en brobygning mellem teori og 
praksis, og de studerende får tæt supervision 
gennem hele forløbet. Her arbejdes målrettet 
med samtænkningen af NCP-modellen og 
den motiverende samtale. 
Nedenfor følger et kort rids over, hvad den 
motiverende samtale kan bidrage med i den 
kliniske diætists virke, samt hvordan den 
kan kombineres med NCP-modellen. For en 
gennemgang af NCP-modellen henvises til 
FaKDs hjemmeside eller tidligere numre af 
Diætisten (9). 

Den motiverende samtales  
grundelementer
Den motiverende samtale er en person-
centreret samtalestil, der baserer sig på 
fire grundprincipper; partnerskab, accept, 
medfølelse (omsorg) og fremkaldelse (3). 

Som det er beskrevet tidligere (5), er denne 
tilgang ikke bare en teknik, man kan finde 
frem, når man føler for det, men derimod 
en helt grundlæggende måde at tænke om 
og kommunikere med patienten på. Derfor 
er en meget central del af læringsprocessen 
i forhold til den motiverende samtale at få 
forståelse for den underliggende ånd, som 
denne samtaleform udøves i. I overens-
stemmelse med ånden i den motiverende 
samtale er der nogle særlige kommunikati-
onsstrategier, der gør sig gældende, og disse 
er gennemgående for hele processen i den 
motiverende samtale (3).

Bevægelsen i den motiverende samtale
Flowet i den motiverende samtale udgøres 
af fire overlappende delprocesser, der bygger 
oven på hinanden: engagering, fokusering, 
fremkaldelse, planlægning. Det skal ikke 
forstås som fire faser, der afløser hinanden, 
men derimod fire fortløbende processer, der 
glider ind over hinanden og kan gentages 
(3). Miller og Rollnick har illustreret det som 
en trappe, og følgende fortolkning i figur 
1 er lavet over fire K’er (Kontakt, Kontrakt, 
Katalysér, Konkretisér).

   

Kommunikationsfærdigheder i den moti-
verende samtale
Ånden i den motiverende samtale afspejler 
sig i de kommunikationsfærdigheder, Miller 
og Rollnick fremhæver som de centrale. De 
fire af dem kan sammenfattes i akronymet 
ÅBRO: Åbne spørgsmål, Bekræftelse, Reflek-
terende lytning, Opsummering. Herudover er 
også informationsudveksling, som anvendes 
på nogle lidt andre præmisser, end hvad man 
vanligt forbinder med informationsudveksling 
og rådgivning. Se figur 2. I den motiveren-
de samtale informerer man ikke i samme 
omfang, som man reflekterer eller stiller 
spørgsmål, og derfor er informationsudveks-
ling ikke tænkt med i akronymet. Det er dog 
stadig en central kommunikationsfærdighed 
i den motiverende samtale, netop kunsten at 
informere uden at diktere. Kendetegnende 
for alle fem måder at samtale på er, at man 
arbejder personcentreret, dvs. man har fokus 
på patientens perspektiv, motivation, ønsker 
og behov (3). 

NCP-modellen og den motiverende sam-
tale i teori og praksis
Hvordan kan man så kombinere NCP-model-
len med den motiverende samtale? Konkret 
arbejder vi på Ernæring og Sundhedsud-

Kontakt

Kontrakt

Katalysér

Engagering
(Etablering af god relation 
Partnerskab, accept, 
medfølelse/ omsorg)

Fokusering
(Fokusering på forandring 
Hvad er det, vi skal tale om? 
Hvad er målet for samtalen?
Forventnings-afstemning)

Fremkaldelse
(Frembringelse af 
forandringsudsagn 
Selvindsigt, ønsker, 
evner,  grunde, nødvendighed, 
forpligtelse, handletiltag)

Konkretisér

Planlægning
(Planlægning af forandringen 
Hvad skal der ske? 
Hvornår skal det ske? 
Hvordan skal det ske? 
Parathed, villighed og evne)

ÅBRO + I

Figur 1. Fortolkning af processerne i den motiverende samtale af Nanna R. Lang – de fire K’er
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dannelsen ved VIA UC med at indtænke 
processerne, kommunikationsfærdigheder-
ne og den personcentrerede ånd fra den 
motiverende samtale i udøvelsen af NCP. 
Til eksempel arbejder vi under NCP-model-
lens trin 1 med, at de studerende også skal 
tænke engagering og fokusering (kontakt og 
kontrakt) ind fra den motiverende samtale og 
bibeholde et åbent, nysgerrigt fokus på, hvad 
patienten selv tænker om sin situation. Et 
centralt element er her, at de studerende ikke 
bare skal gå direkte i gang med at indsamle 
data til ernæringsvurderingen, men først må 
arbejde på at få skabt en god arbejdsrelation 
(gennem fx åbne spørgsmål, refleksioner, 
bevidsthed om nonverbal kommunikation) 
og få lavet en indledende forventningsaf-

stemning, så man sikrer sig, at der er enighed 
om behandlingsmålet. Da den motiverende 
samtale er en særlig måde at kommunike-
re på, hvor man arbejder patientcentreret 
og patientinddragende, så er det ikke kun 
under NCP-modellens trin 1, vi arbejder med 
elementer fra den motiverende samtale, men 
i alle NCP-modellens trin. 
 
Det er vigtigt at huske, at den motiverende 
samtale blot er én blandt mange forskellige 
kompetencer og kommunikationsformer. 
Den er ikke nødvendigvis svaret på alt, og der 
vil være patientgrupper, der kan have brug 
for en mere (diætist)styrende vejledning som 
fx patienter med omfattende kognitiv funk-
tionsnedsættelse. Det, som den motiverende 

samtale kan bidrage med til NCP-modellen, 
er at understøtte den patientcentrerede 
tilgang, der er indlejret i NCP-modellen, og at 
møde patienten med respekt og anerkendel-
se og en forståelse af, at forandring kommer 
indefra. Man kan godt komme til at glemme 
patientens perspektiv, når man – særligt som 
novice – skal holde styr på ernæringsvurde-
ring, kostanamnese og ernæringsdiagnose, 
og man kan i sin iver hurtigt komme til at 
give en masse råd og forslag, som patienten 
måske ikke er parat til og dermed heller ikke 
lydhør over for. Den motiverende samtale 
kan hjælpe en til at holde fokus på, hvad 
patienten har ressourcer til, er parat til og 
motiveret for – og dermed øge sandsynlighe-
den for et positivt udfald af samarbejdet. 

ÅBRO + I
Åbne spørgsmål kan ses som en invitati-
on. De indbyder til, at patienten selv kan 
komme til orde, og de understøtter en 
oplevelse af, at blive lyttet til og respekte-
ret. Åbne spørgsmål lægger op til refleksi-
on, og de fremmer aktivitet hos patienten 
frem for passivitet. 

At der arbejdes ud fra åbne spørgsmål 
betyder ikke, at man ikke kan stille lukke-
de spørgsmål, men det markerer, at man 
gerne vil kende patientens perspektiv og 
inddrage denne i processen.

Bekræftelse handler om at give støtte 
og opbakning. Afsættet er, at det er pa-
tienten selv og ikke diætisten, der skaber 
forandring. Man arbejder derfor ud fra at 
styrke patientens iboende ressourcer og 
hjælpe til at se muligheder, også selvom 
det måske ikke er gået helt, som man 
havde håbet. 

Bekræftende udsagn er ikke det samme 
som ros. Når man roser nogen for noget, 
ligger der implicit en indikation af, at man 
er bedre eller højere hævet end den, man 

roser, hvilket ikke harmonerer med den 
motiverende samtale, der jf. den under-
liggende ånd baserer sig på et ligeværdigt 
partnerskab. 

Reflekterende lytning er en helt 
fundamental færdighed i den motiveren-
de samtale og grundlæggende for alle 
fire processer (3). Reflekterende lytning 
handler om at kunne lytte aktivt, og det 
indebærer, at man kommer med gæt på, 
hvad patienten mener. Dette kommer til 
udtryk som en refleksion formuleret som 
et udsagn, ikke et spørgsmål. Når man 
svarer med et udsagn, lægger det op til 
mere uddybelse og samarbejde, modsat 
et spørgsmål, der i højere grad kan lægge 
op til et lukket svar (ja/nej). Svarer man 
med et spørgsmål kan det endvidere give 
indtryk af, at man ikke har forstået, hvad 
patienten lige har sagt.

Reflekterende lytning viser, at man lytter 
opmærksomt, at man gerne vil forstå 
patientens perspektiv, og det støtter 
patienten i at reflektere og udforske. Det 
kræver øvelse at praktisere, men det er 
en færdighed, man kan lære, og det bør 
være noget af det første, man går i gang 
med, da det som sagt er grundlæggende 

for alle processerne i den motiverende 
samtale (3).

Opsummering er en sammenfatning af 
det, man har hørt. Opsummeringer kan 
hjælpe til at få skabt et overblik, ikke kun 
for en selv, men i lige så høj grad for pa-
tienten. De kan bruges til at sammenknyt-
te elementer eller fremhæve udsagn, men 
vigtigst er nok den bekræftende funktion. 
En opsummering viser, at man har lyttet, 
at man har hørt, hvad patienten har sagt. 

Informationsudveksling er den sidste af 
de centrale kommunikationsfærdigheder 
i den motiverende samtale, og det er, når 
man tilbyder patienten information eller 
råd. Afsættet er, at det kun sker med pa-
tientens tilladelse, og det er op til patien-
ten selv, om informationen kan bruges. 
Fremfor at tænke, at man er eksperten og 
derfor ved bedst i forhold til patienten, så 
er grundtanken, at motivation kommer 
indefra, og at patienten er kompetent 
og ekspert i eget liv.  Informationen eller 
rådene bør derfor matche patientens res-
sourcer og harmonere med det, han eller 
hun selv efterspørger, udtrykker parathed 
for eller er villig til. 
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Patienter udskrives i stigende grad med 
parenteral ernæring fra danske sygehuse 
– men der findes ikke klare retningslinjer 
for udskrivelse og opfølgning

Af Charlotte Bach-Dal kvalitetskonsulent, Henrik Højgaard Rasmussen, 
professor, overlæge, Ph.D., Jens Kondrup, overlæge dr. med, Michael 
Staun, overlæge. dr.med., Mette Holst, forskningsleder for Klinisk 
Ernæring, MKS, Ph.D,  Palle Bekker Jeppesen, professor, overlæge. 
dr.med., Ph.D,

Baggrund, formål og metode
Parenteral ernærings- og væsketerapi kan tilbydes patienter, der ikke 
er i stand til at dække kroppens metaboliske behov via sufficient oralt 
indtag eller intestinal absorption. Antallet af patienter, der tilbydes 
hjemme parenteral ernæring (HPN) via de tre landsdels-speciale-af-
delinger i Danmark (Rigshospitalet, Aalborg Universitetshospital og 
Odense Universitetshospital), er steget voldsomt gennem de sidste 
fire årtier, og omkring 400 patienter med tarmsvigt skønnes således 
aktuelt at få HPN. Fra tidligere at have været forbeholdt patienter med 
tarmsvigt, hovedsageligt på grund af korttarmssyndrom eller dysmoti-

litetstilstande, synes den palliative anvendelse af HPN til patienter med 
aktiv cancer at vinde indpas i Danmark, som det har gjort i flere andre 
europæiske lande igennem det sidste årti. Noget tyder på, at HPN 
dermed breder sig ud over de tre centre i Danmark, men det er uvist, 
hvilke patienter der modtager HPN.

I perioden fra april - oktober 2014 gennemførtes interview og 
spørgeskemaundersøgelse blandt fagpersonale på danske sygehu-
se. Formålet med undersøgelsen var at forsøge at afdække, hvilke 
aktiviteter der er i Danmark udenfor de etablerede tarmsvigtscentre, i 
forbindelse med udskrivelse af patienter, der ernæres med parenteral 
ernæring i hjemmet (HPN). 
 
Vi ønskede viden om anvendelsen af HPN, herunder 
n  Omfang og hvilke patienter, der er tale om? 
n  Procedure og evt. problemstillinger i forbindelse med udskrivelsen?
n  Hvordan det går patienterne på sigt?
 

FORSKNINGSKLUMMEN

Tabel 1: Svar fra diætister i spørgeskema var tilknyttet følgende afdelinger

Antal Procent

Medicinske afdelinger 46 60%

Kirurgiske afdelinger 27 35%

Onkologiske afdelinger 14 18%

Palliativ afdeling/team 13 17%

Afdeling med speciale i korttarmspatienter 6 8%

Anden afdeling 24 31%

Er ikke tilknyttet nogle kliniske afdelinger 7 9%

 I alt 77 178%
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Som første led i undersøgelsen gennemførtes semistrukturerede 
interviews med personale på fire udvalgte afdelinger, som vi havde 
kendskab til allerede var i gang med at udskrive patienter med HPN, 
og som dermed havde erfaringer med, hvad der gik godt og hvilke 
områder, der skabte udfordringer. På baggrund af disse interviews 
blev der udarbejdet et spørgeskema til diætister på danske sygehu-
se, som skulle kvantificere fundene fra interviewene. Vi vurderede, 
at diætisterne formentlig, i et eller andet omfang, var involveret i 
udskrivelse af patienter med parenteral ernæring og dermed kunne 
være en kilde til at få informationer om omfanget af HPN i Danmark. 
Spørgeskemaet blev udsendt af FaKD til deres medlemmer via et elek-
tronisk nyhedsbrev. Medlemsdatabasen indeholder ikke informationer 
om arbejdsplads – således vides det ikke, hvor mange af de ca. 600 
medlemmer, der er ansat på sygehuse.

Spørgeskemaet indeholdt bl.a. spørgsmål om omfanget af patienter, 
der udskrives med HPN, hvilke typer patienter det drejer sig om, evt. 
barrierer for udskrivelse af patienter med HPN, samt spørgsmål til 
ønsker, der kunne optimere området.
I denne artikel er medtaget resultater fra både interviews og spørge-
skemaundersøgelsen.

Materiale
I alt 12 læger, sygeplejersker og diætister fra afdelinger på Rigsho-
spitalet, Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital - Hillerød og Århus 
Universitetshospital deltog i interviewundersøgelsen.

 I alt 77 diætister på danske sygehuse besvarede spørgeskemaet. Det 
er svært at udregne svarprocent, da vi ikke ved med sikkerhed, hvor 
mange diætister på sygehuse spørgeskemaet er udsendt til (jævnfør 
ovenstående om medlemsdatabasen i FaKD). Der indgår dog svar fra 
diætister fra stort set alle sygehuse i undersøgelsen. Kun 6 sygehuse 
er ikke repræsenteret i undersøgelsen – det drejer sig om: Bornholm, 
Slagelse, Nyborg, Horsens og sygehus Thy-Mors i Thisted.

Diætister, der besvarede spørgeskemaet, var tilknyttet medicinske, 
kirurgiske og onkologiske afdelinger. Desuden var der 17%, der var 
tilknyttet et palliativt team, og 8%, der var tilknyttet afdelinger med 
speciale i korttarmspatienter (se tabel 1.)

Hvor mange patienter bliver udskrevet med HPN? Og er diæti-
sterne involveret?
43 % af respondenterne angiver, at der i løbet af det sidste års tid 
er udskrevet patienter med HPN fra en eller flere afdelinger på deres 
sygehus. 9 % angiver, at der ikke er udskrevet patienter med HPN det 
sidste år, og hele 48% ved det ikke.

I de tilfælde, hvor der var udskrevet patienter med HPN, drejede det 
sig i næsten halvdelen af tilfældene om fem patienter eller mere, som 
blev udskrevet med HPN fra deres sygehus sidste år. Det er typisk 
cancerpatienter eller kirurgiske patienter, der bliver udskrevet med 
HPN (se tabel 2 og 3).

Tabel 2: Hvilke typer patienter drejer det sig om (gerne flere kryds)

Cancerpatienter i behandlingsfasen med kemo-/og eller strålebehandling med forskellige problemstillinger 56%

Kirurgiske patienter, som i en periode ikke har andre muligheder 56%

Palliative patienter 47%

Cancerpatienter i fasen efter afsluttet kemo-/og eller strålebehandling med forskellige problemstillinger 34%

Meget småtspisende medicinske og kirurgiske patienter, som føler sig generet af en sonde 28%

Andre patienter 22%

I alt 244%

Tabel 3: Hvilke typer af cancerpatienter har I udskrevet med parenteral ernæring?

Nedre gastrointestinal cancer 48%

Øvre gastrointestinal cancer 42%

Gynækologisk cancer 42%

Hoved-halscancer 16%

Hæmatologisk cancer 11%

Urologisk cancer 5%

Andre typer patienter 32%

I alt 195%

Tabel 4: Andel af diætister i spørge-
skemaundersøgelsen, der tror, at vi 
vil se flere patienter udskrevet med 
parenteral ernæring i fremtiden:

Ja 52%

Nej 7%

Ved ikke 41%

Total 100%
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Omkring en tredjedel af diætisterne har det sidste år deltaget i plan-
lægningen af udskrivelse med HPN. Diætisterne har været involveret 
ved beregning af energibehov (100%), sammensætning af den 
parenterale ernæring (77%) samt opfølgning vedr. blodprøver mv. 
(50%).

Positive erfaringer med HPN til patienter 
Det fremkom under interviewene, at afdelingerne generelt havde 
positive erfaringer med de patienter, der havde fået HPN inden for det 
sidste år. En del af patienterne fik HPN pga. et vist patientpres, og en 
del af patienterne havde faktisk levet noget længere, end fagpersona-
let havde forventet. Som en af de interviewede udtrykte det:

”Vi er overrasket positivt. Patienterne har faktisk levet noget længere, 
end vi havde forventet – måske pga. af HPN”.

Men også forbehold over for brug af HPN – risiko for komplikationer 
og manglende benefits.
Selvom afdelingerne generelt har positive erfaringer med forløbene 
for de patienter, de har givet HPN, er der også et vist forbehold mod 
at anvende HPN.

n   ”Det er jo at påføre folk noget. Ikke sikkert at man med en forven-
tet kort restlevetid har lyst til at bruge sin tid på at stikke sig og alt 
det her hurlum hej og fremmede mennesker osv.”

n   ”Ved svære cancerpatienter gad jeg godt se, om der er nogen 
effekt – det tror jeg ikke – hverken på overlevelse, komplikationer 
eller livskvalitet. Patienterne får ikke et lykkeligere liv af at have et 
CVK!”

n   ”Man kan aldrig kombinere kemoterapi og PN” . Der er ikke no-
gen rigtig forklaring – andet end; det siger man bare.”

n   ”Hvis der er gevinst, vil vi gerne sende flere patienter hjem med 
HPN. Men det er der vist ikke - altså gevinst. Hvis de er i den termi-
nale fase, hvor deres forventede restlevetid er mindre end 3 mdr., 
så er det den generelle holdning, at så er det ikke det besvær værd 
– og her tænkes i forhold til de potentielle komplikationer. ”

n   ”Vi er meget i tvivl om, hvad vi ernærer – er det patienten, eller er 
det tumor?”

Andre barrierer i forbindelse med brugen af HPN
I spørgeskemaundersøgelsen fremkom følgende årsager, som kan 
være betydende for, at man ikke udskriver en patient med HPN:

n   Hjemmeplejen er ikke oplært til at modtage patienten og passe 
behandlingen (90%)

n   Usikkerhed om proceduren for udskrivelse af patienter med HPN 
(87%)

n   Lægerne er forbeholdne med at udskrive patienterne med HPN 
(80%)

n   Usikkerhed om, hvilke patienter som faktisk kunne have fordel af 
udskrivelse med HPN (81%) 

n  Tvivl om, hvordan forløbet skal iværksættes (77%)

Kun 36% angiver som årsag, at det er en økonomisk belastning for 
afdelingen.

Desuden er der ca. 40%, der angiver 

n  Besvær med at finde ud af, hvem der står for blodprøvetagning og 
opfølgning

n   Besvær med at finde ud af, hvilke remedier/utensilier patienten skal 
bruge

n  Besvær med at finde ud af, hvor utensilier skal leveres fra

Diætisterne angav ikke tvivl om evidens eller manglede effekt som en  
forklarende årsag til, at patienter ikke blev udskrevet med HPN. Kun 
3% angav, at det ikke hjælper at give parenteral ernæring til fx termi-
nale patienter (da de typisk ikke kan indtage/optage ernæringen), og 
kun 5 % angav, at der er mangel på evidens for effekt af HPN. 

Desuden fremkom det under interviewene, at det er en meget res-
sourcekrævende opgave at få uddannet hjemmeplejen og patienter 

En patientcase

Har haft en patient med cardia-og ventrikel-cancer på hospice, som det lokale sygehus ikke ville give ernæring. Men 

patienten blev ved og ved med at presse på for at få ernæring. Til sidst gav vi så sondeernæring (hvilket vi normalt 

ikke gør på hospice – fordi hvis man ikke kan gøre noget ved canceren – så gør vi ikke ret meget). Men patienten 

pressede og pressede. Vi udskrev hende 4 mdr. senere, og hun levede mere end 1 år og kom ud at rejse flere gange. 

Citat fra interview

En patientcase

Vi har anvendt HPN til en ung mand på 43 år, hvor vi slet ikke forventede, at han ville leve mere end et par uger.  

Men han har nu levet i 4-5 mdr. mere, end vi troede. HPN har virkelig været medvirkende til at give ham livskvalitet og 

gjort, at han har kunnet være derhjemme. Vi har også kunnet gennemføre kemoterapi. Det har betydet, at han holdt op 

med at producere ascites og gik fra en almen tilstand på omkring 3 på performance status til omkring 1.  

Jeg tror klart, at det er HPN, der har spillet en rolle.  

Citat fra interview
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i korrekt administration af HPN, og det er en meget stor logistisk 
opgave at bestille og pakke utensilier. Eksempler på citater fra inter-
viewene:

n   ”Det har været en stor opgave at komme igennem med at få 
patienterne hjem med HPN. Det er en kæmpe logistik, der skal 
gå op. Og man skal være sikker på, at patienterne hygiejnisk kan 
håndtere det også – der er meget, der skal gøres,  og meget, der 
skal planlægges”.

n   ”Det er vigtigt at holde det på få personer. Man skal have en log-
bog. Det er en tværfaglig opgave. Det kræver erfaring og mange 
mandetimer. Det er meget, meget tidskrævende”.  

Der er ikke udarbejdet retningslinjer for udskrivelse og opfølg-
ning
Kun 18% har retningslinjer for udskrivelsesforløb og for opfølgning af 
HPN. Flere steder er man i gang med at udarbejde disse. Men der er 
stor usikkerhed om, hvilke patienter der kan få gavn af behandlingen, 
og hvad man skal følge op på, herunder hvilke blodprøver, der skal 
tages, og hvem og hvor ofte man skal se patienter til opfølgning.

Flere patienter udskrives med HPN i fremtiden
Omkring halvdelen af diætisterne forventer, at der vil blive udskrevet 
flere patienter med HPN i fremtiden, mens 41% er usikre på det (se 
tabel 4). Nedenstående to citater fra interviewene illustrerer, hvilke 
typer patienter der i fremtiden kunne være relevante kandidater til 
udskrivelse med HPN.

”Patienterne i  de lange cancerforløb kunne måske have mere brug 
for parenteral ernæring undervejs end lige i det terminale forløb, hvor 
de er kakektiske. Mange cancerpatienter har jo perioder, hvor de 
taber sig pga. kvalme og opkastninger mv. Her vil man måske kunne 
gøre noget mere og gøre dem bedre i stand til at tåle cancerbehand-
lingen”.

”Vi kunne godt i perioder have flere patienter hjemme – men hvor vi 
vælger ikke at gøre det – fordi vi ved for lidt om det, eller det er for 
besværligt. Det ville være godt med en retningslinje, hvor man kunne 
slå op og se: er det her en patient, der opfylder nogle kriterier, hvor 
de med fordel kunne sendes hjem med HPN? Vi har jo patienter, som 
har orlov om dagen, men som kommer her og sover hver eneste nat 
for at få HPN. Det kunne de i princippet jo lige så godt få derhjemme, 
hvilket ville give dem noget mere livskvalitet. Den eneste grund til, 
at de ikke er kommet hjem – er at der ikke er nogen, der har tænkt 
tanken”.

”Øsofagus patienterne har ofte tabt sig 10-15 kg eller mere, når de 
kommer. Og der kan godt gå et stykke tid, inden vi kommer i gang 
med ernæring. Det kunne måske være en fordel at starte tidligere 
op. De taber sig helt sikkert, mens de er under udredningen hos os. 
Det kunne være spændende at lave en protokol, hvor vi allerede ved 
henvisningen lægger et CVK og går i gang. Vi ved jo, at de har svært 
ved at synke og dermed at spise. Det kunne være spændende at se, 
om det ville gå dem bedre på sigt”.

Konklusion
Lidt over 40 % angiver, at de har kendskab til, at der er udskrevet 
patienter med HPN fra deres sygehus inden for det sidste år. Og i 
næsten halvdelen af tilfældene drejer det sig om fem patienter eller 
mere. 

I de afdelinger, som er gået i gang med at udskrive patienter med 
HPN, er der generelt mest positive erfaringer. I de tilfælde, hvor HPN 
er anvendt til cancerpatienter, bliver det angivet, at en del af patien-
terne faktisk lever længere end forventet. 
Barrierer for at anvende HPN til flere patienter er en blanding af hold-
ninger og myter, herunder usikkerhed om effekt og komplikationer. 
Desuden udgør hele logistikken omkring udskrivelsen en stor barriere, 
herunder undervisning af hjemmeplejen, udregning af behovet for 
utensilier, pakning af produkter og remedier mv. Dette er en vanske-
lig opgave, fordi man mangler instrukser og erfaring, samt at det er 
meget ressourcekrævende mht. personale.

Der er en forventning om, at flere patienter udskrives med HPN i 
fremtiden i palliativt øjemed, og i den forbindelse er der et stort ønske 
om yderligere forskning inden for området med henblik på etablering 
af nationale retningslinjer, der indeholder oplysninger om:

n   Hvilke patienter kan have gavn af HPN (hvilke kriterier skal opfyl-
des).

n   Checklister vedr. remedier, oplæring af patienter og hjemmepleje 
mv.

n  Opfølgning og monitorering (hvad, hvor og hvor ofte).

Opfølgning af, hvordan det går patienterne på sigt, med fokus på 
effekt og komplikationer, fx via at følge patienterne i en database  
og/eller udarbejdelse af nogle protokoller, vil være ønskeligt.
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MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag

Af klinisk diætist Birgit Schelde, MEA ambulatoriet,  
Aarhus Universitets-hospital, birgitje@rm.dk

Medicinsk endokrinologisk afdeling (MEA) er Danmarks største endokri-
nologiske afdeling med mere end 40.000 ambulante konsultationer om 
året. Vi er seks diætister i ambulatoriet fordelt på 3,6 fuldtidsstilling. Jeg 
er ansat på fuld tid og arbejder stort set kun med diabetes og de seneste 
mange år primært med type 1 diabetes.
 
7.30 Min dag begynder altid med at få et overblik over dagens program 
samt besvare nogle mails. Dette i selskab med kaffe, som hentes i vores 
frokoststue. Der er stille på gangen, idet de fleste af mine kolleger først 
møder kl. 8.00. Jeg kan også lige nå at skrive et journalnotat i EPJ på en 
patient fra i går. 

8.00 Alle sygeplejersker, sekretærer og diætister mødes til et kort 
morgenmøde på max. 10 minutter. Det sker hver morgen og er en 
god måde at begynde dagen på. Her kan vi blive opdateret på dagens 
udfordringer, modtage nyt fra diverse møder, eller som i dag, hvor vi får 
en opdatering og status på at sende breve digitalt.
Som diætist på MEA booker og ændrer vi ofte selv tider til vores patien-
ter, og det kræver naturligvis, at vi er skarpe på hvordan!
Denne dag er lidt atypisk, idet jeg kun har patienter om formiddagen. 
Eftermiddagens program foregår ude i byen og er et kick-off møde for 
vores ambulatorier. På nuværende tidspunkt er vores ambulatorievirk-
somhed fordelt på to matrikler, men i efteråret 2016 skal vi alle flytte 
sammen på det nye Universitetshospital i Skejby. Det bliver spændende, 
men det er også en stor organisatorisk udfordring. Det betyder, at vi er 
i gang med at harmonisere patientforløb, bookingprogrammer, etablere 
nye teams mm. 

Formiddagens program

9.00 Min første patient er en ung kvinde med T1DM, som har født 
for nylig. Hun ammer fortsat og synes, at det er helt umuligt at styre 
sit blodsukker. Hun bruger Aviva Expert, som er et blodsukkerapparat 
med indbygget bolusguide. Hun er fortrolig med at tælle kulhydrater, 
men er usikker på, om indstillingerne i forhold til hendes kulhydratratio 
er korrekte. Hun har uploadet Aviva Expert i Diasend (Diasend er et 
webbaseret program til at downloade data fra diverse insulinpumper og 
blodglukoseapparater), og heraf kan vi se, at hendes blodsukker svinger 
rigtig meget. Vi kan også se, at hun nok ikke bruger Aviva Expert helt 
optimalt. Har i gennemsnit kun indtastet ca. 75 g kulhydrat om dagen 
og spiser helt klart mere. Patienten er helt bevidst om, at hun nok skal 
være mere skarp på sit kulhydratindtag, og vi aftaler, at hun skal prøve 
at bruge vores arbejdspapirer 3-4 dage samtidig med, at hun også lige 
prøver at indføre en vægt igen med henblik på at blive mere præcis på 
portionsstørrelserne. Vi aftaler, at patienten mailer arbejdspapirerne om 
14 dage, og at vi efterfølgende laver en telefonkonsultation.

9.45 Når lige en hurtig kop kaffe i frokoststuen. Her mødes alle syge-
plejersker, læger, diætister, bioanalytikere, studerende, sekretærer og 
serviceassistenter. Der er altid en livlig snak og en mulighed for at blive 
holdt ajour på nye biograffilm, tv-serier, bøger og gode kollegers ve og 
vel.

10.00 Den næste patient er også en kvinde med T1DM. Hun er 45 år og 
har haft diabetes siden 1987. Ud over diabetes har hun også hypothy-
reoidisme og Mb. Addison.  Hun er dårlig reguleret med HbA1c på 96. 
Er på basal-bolusinsulin og har haft glukosesensor det sidste år pga. 
hypounawareness.
Patienten er henvist til mig pga. gastroparese. Jeg kender patienten fra 
tidligere, men nu er problemstillingen lidt anderledes. Hun har været 
gennem et længere udredningsforløb for gastroparese og har især 
gener i form af mavesmerter og hyppige opkastninger. Patienten har sin 
ægtefælle med. Han står for maden i hjemmet.  Patienten er præget af 
sin sygdom og har det ikke særlig godt. Patienten tager allerede en del 
kostmæssige hensyn, idet hun har erfaringer med, at frugt og rå grønsa-
ger forværrer hendes gener.
Princippet for en gastroparesediæt er en modificering af maden, da al 
mad, der kan moses med en gaffel, er lettere for patienten af fordøje. 
Der er desværre ikke meget dokumentation for denne diæt, men lidt 
dokumentation for, at partikelstørrelse betyder mere end noget andet. 
Patienten er helt indforstået med at afprøve effekten af gastroparese-
diæten, hvis det på nogen måde kan afhjælpe hendes symptomer, og 
vi aftaler, at hun går i gang med at ændre på madens konsistens. For 
patientens vedkommende betyder det i grove træk, at hun skal skifte 
rugbrødet ud med brød uden kerner, at hun spiser hakket kød frem 
for helt kød, og at hun spiser grønsagsmos frem for rå grønsager. Hun 
informeres om, at der sandsynligvis går ca. 14 dage, inden hun vil kunne 
mærke en eventuel effekt. Vi aftaler at ses igen om en måned, hvor hun 
over 5-6 dage har udfyldt vores dertil udarbejdede arbejdspapirer med 
plads til også at angive GI symptomer.
Vi har det seneste års tid haft fokus på at optimere og målrette be-
handlingen af patienter med gastroparese, da det er et område, der er 
dårligt undersøgt. Vi har fået etableret et tværfagligt gastropareseteam 
bestående af to speciallæger og en specialeansvarlig sygeplejerske her 
fra MEA. Desuden deltager tre speciallæger i medicinsk og kirurgisk 
gastroenterologi samt mig som diætist. Vi mødes ca. en gang om må-
neden og diskuterer patientforløb, behandlingstiltag mm, hvilket er vildt 
givende og med til at forbedre vores behandling.

11.00 Egentlig skulle jeg ikke se flere patienter i dag, da vi skal til møde, 
men den sidste patient i dag er en ung fyr på 15 år med nydiagnostice-
ret T1DM.  Han kommer sammen med sine forældre. Blev diagnosticeret 
i forgårs og har været på vores akutafsnit. Han har lige talt med sin 
kontaktsygeplejerske og er snart på vej hjem. Vi planlægger altid, at 
nydiagnosticerede T1DM meget hurtigt møder diætisten og får afklaret 
nogle af deres kostspørgsmål, som vi ved fylder rigtig meget. Både pt og 
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forældre er naturligvis noget rystede over diagnosen og bekymrede 
over det med maden, hvad de må og ikke må. Vi snakker sammen 
en halv times tid, og jeg håber, jeg får beroliget familien og får sva-
ret på nogle af de mest presserende spørgsmål. Vi aftaler at mødes 
allerede i overmorgen. Indtil da spiser patienten bare efter appetit.

Eftermiddagens program

Vores kick-off møde” På vej under fælles tag” foregår ude i byen 
og starter med en dejlig frokost. Deltagere er alle vores overlæger, 
sygeplejersker og diætister i ambulatorierne samt afdelingsledelsen. 
Vi er ca. 70 mennesker.

Programmet er først og fremmest en start på de nye tværfaglige 
teams på tværs af matrikler. Målet er en endnu større specialisering. 

Jeg skal primært arbejde i et team omkring unge med T1DM samt i 
et team omkring insulinpumpebehandling.  Afdelingsledelsen star-
ter med at skitsere rammen for det nye ambulatorium, bl.a. også de 
fysiske rammer. I dag har vi fx 39 konsultationsrum, i fremtiden får 
vi kun 29! Der forventes også væsentlige flere ambulante besøg, 
min. 44.000 besøg om året.
Næste punkt er et oplæg fra en ekstern ph.d., som arbejder med 
innovation i offentlig kontekst. Hun giver os en introduktion til si-
mulering af patientforløb. Herefter arbejder vi i de respektive teams 
med simulering og patientforløb. Alt i alt en super spændende 
eftermiddag med masser af teamspirit. Selv om der er nok at tage 
fat på og mange uafklarede sager, er det skønt at mærke en god 
stemning. Det tegner godt for fremtiden.

Anmeldelse 
af Dietist NetPro

Vi har evalueret den nye version af kostberegningsprogrammet Dietist NetPro. Det er et svensk program, der er oversat 
til dansk. Fagligt vurderer vi, at programmet fungerer fint, men i forhold til brugervenlighed mangler programmet en 
ordentlig oversættelse fra svensk til dansk, og layoutet fremstår uinteressant.

Programmet anvender fødevaredatabaser fra forskellige lande (fx Danmark, Norge, Sverige, England og USA), og det er let at skifte 
mellem de forskellige landes fødevaredatabaser. Endnu en god feature er, at man nemt kan tilføje nye produkter – det er let både at 
oprette et helt nyt produkt, men man kan også modificere et allerede oprettet produkt. Denne funktion er meget brugervenlig, hvis 
man fx arbejder med nyudviklede ernæringsdrikke.

Programmet er derudover brugervenligt, i og med at kostplanen er inddelt efter dagens måltider, og det er let at lave en printversion. 
Det er dog lidt svært at gennemskue, hvilke informationer man får med i de forskellige printversioner, og printlayoutet er en smule 
ensformigt. Det er let at ændre det estimerede energibehov, og programmets beregninger er baseret på Harris-Benedict formlen. 
Programmet laver et cirkeldiagram for at sammenligne med de officielle anbefalinger for makronæringsstofferne. Men de anvendte 
anbefalinger er et gennemsnit af anbefalingerne (fx er anbefalingen for fedt 32,5 E%) – og det kan virke misvisende og kunne være 
illustreret bedre. Det er relativt nemt at navigere mellem de forskellige funktioner i programmet, men programlayoutet er uinteres-
sant, og det er desuden et problem, at alt ikke er oversat til dansk. Mange af oversættelserne er ikke korrekte (nogle steder kaldes 
opskrifter for recepter). Programmet kunne godt trænge til en gang korrekturlæsning.
Det koster 2000,- svenske kroner årligt. Der skulle komme en app i løbet af foråret 2015, og programmet kan installeres på både 
Mac og Windows. 

Programmet er anmeldt af lektor Maria Søgaard Nielsen og lektor Marianne Zangenberg Lynggaard,  
Ernæring og Sundhedsuddannelsen, VIA UC

ANMELDELSER
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Vi har i år forstærket arbejdet med at støtte 
medlemmerne i at få tillidsrepræsentanter på 
de større arbejdspladser. Tillidsrepræsentan-
ten (ofte bare kaldet ”TR”) er vigtig på en ar-
bejdsplads. Din tillidsrepræsentant kan være 
din vejleder, hvis der er problemer i forholdet 
til kolleger og ledelse. Tillidsrepræsentanten 
kan være bisidder, hvis lederen mener, at der 
er ting, der kræver en mere alvorlig samtale. 
Og tillidsrepræsentanten skal varetage dine 
interesser, når ledelsen indstiller de kolle-
ger, der skal i betragtning ved fordeling af 
løntillæg.
Tillidsrepræsentanten er derfor din repræ-
sentant. Det er ikke ledelsens repræsentant. 
Tillidsrepræsentanter vælges af de kolleger, 
som de skal repræsentere. Og ledelsen skal 
anerkende og respektere valget.
Vi fik i 2014 i en hel anden anledning et 
notat fra Sygehus Vendsyssel om organise-
ringen af ernæringsarbejdet med de kliniske 
diætister. Det sprang i øjnene, at der var på-

ført navnet på en tillidsrepræsentant. Det var 
nyt. Vi havde tilbage i 2009 selv understøttet 
de kliniske diætister på sygehuset i at vælge 
en tillidsrepræsentant. Dengang ville Region 
Nordjylland ikke høre tale om det, og sagen 
endte i korrespondance og diskussioner om 
principper og regler. Opsigtsvækkende, for 
reglerne siger ikke, at kliniske diætister som 
hel faggruppe skal holdes ude fra at have en 
TR.
Det viste sig hurtigt, at ingen af vore 
medlemmer på Sygehus Vendsyssel havde 
været inviteret til at vælge – eller være med 
til at vælge – den tillidsrepræsentant, som 
ledelsen satte på notatet. Og efter flere 
forespørgsler – og en del rykkere - til sagen, 
måtte Sygehus Vendsyssel også indrømme, 
at de kliniske diætister ved en fejl ikke var 
indbudt til at stemme, da der var valg. Valget 
var annonceret ved et opslag i sygehusets 
køkken. Men de kliniske diætister hører ikke 
under køkkenet.
Vi måtte insistere på, at Sygehus Vendsyssel 
fik rettet denne fejl. Vi ser det som en alvorlig 
og uacceptabel fejl. Og i februar 2015 fik vi 

så tilsagn om, at valget af tillidsrepræsentant 
skulle gå om. Nu med de kliniske diætister 
som stemmeberettigede.
I skrivende stund er omvalget ikke gennem-
ført. Vi ved derfor ikke, hvem der bliver 
valgt. Og vi blander os naturligvis ikke som 
fagforening i valget. Vi har heller ikke nogen 
som helst kritik af den person, der af ledelsen 
var udpeget som tillidsrepræsentant for de 
kliniske diætister på Sygehus Vendsyssel. Vi 
vil bare have vished for, at vedkommende er 
valgt, og at vore medlemmer har været med 
til at vælge. Hun skal være kollegernes tals- 
og tillidsrepræsentant. Ikke ledelsens.
Vi følger op på sagen, men vi vil her melde 
ud: I har naturligvis stemmeret, når der skal 
vælges tillidsrepræsentant. I har stemmeret, 
også når I som faggruppe er medlemmer af 
Foreningen af Kliniske Diætister. Og tillidsre-
præsentanten skal assistere jer, uanset hvilket 
fag og hvilken organisation I tilhører. Det 
gælder også ved lønforhandlingerne.

ADVOKATEN

Kliniske diætister glemt - TR valg på  
Sygehus Vendsyssel må gå om

FaKD’s indsigelser nytter. Det sidste nye i sagen får du i dette uddrag af 
brev fra Region Nord til sygehusledelsen på Sygehus Vendsyssel:
”Til jeres orientering rejste Foreningen af Kliniske Diætister over for Region Nordjylland i november 2014 tvivl om, hvorvidt de kliniske diæti-
ster havde haft mulighed for at deltage i valget af tillidsrepræsentant fra Kost og Ernæringsforbundet, selvom de ikke er organiserede. Som 
arbejdsgiver har vi ifølge Danske Regioner en handlepligt i henhold til Foreningsfrihedsloven, når vi bliver gjort bekendte med, at en valghand-
ling ikke lever op til de lovmæssige krav. Et område, der ellers ligger inden for de faglige organisationers domæne. Kost og Ernæringsforbundet 
har over for regionen oplyst, at der ikke var orienteret bredt om det forestående valg ved sidste valggerning, og at valgsedlen kun var hængt op 
i Køkkenet. Der kan således rejses tvivl om, hvorvidt diætisterne har været bekendte med valghandlingen. På den baggrund har regionen d. 18. 
februar 2015 over for Kost- og Ernæringsforbundet henvist til, at der skal ske nyvalg efter vedtægterne med de foranstaltninger, der skal til for 
at diætisterne også indbydes”.
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KORT NYT OM OSKORT NYT OM OS

De seneste 10 år har Akademikernes A-kasse 
oplevet en voldsom stigning i antallet af 
medlemmer – 40 nye kommer til hver dag. 
Én af årsagerne er ifølge adm. Direktør i 
Akademikernes A-kasse, Michael Valentin, at 
man har skiftet fokus fra bare at have dag-
penge som omdrejningspunkt til at fokusere 
på at skaffe de ledige medlemmer job:
”Det er ikke vores opgave at holde med-
lemmerne ved skranken med dagpenge. Vi 
mener, at vores væsentligste opgave er at få 
medlemmerne i arbejde”, forklarer han. 
Det er med andre ord a-kassens ambition, 
at få det enkelte medlem ud og indfri sine 
ambitioner. Det sker bl.a. gennem målrettet 
rådgivning, tæt virksomhedskontakt og skar-
pe arrangementer, der ruster medlemmerne 
til at lande jobbet. 

Få fordelene: 
n  Kender din faglighed. Akademikernes 

A-kasse arbejder sammen med Foreningen 
af Kliniske Diætister. Samarbejdet indebæ-
rer bl.a. at vi har en håndfuld medarbejdere 
i Akademikerens A-kasse, som holder sær-

ligt øje med forholdene for diætister. Det er 
både medarbejdere fra vores forsikrings- og 
vores jobafdeling. 

n  Lang erfaring med selvstændige. Akademi-
kernes A-kasse har allerede en lang række 
medlemmer, som er selvstændige. Vores 
jurister og øvrige konsulenter har derfor 
stor erfaring i at rådgive netop akademikere 
om emnet regler og vilkår for selvstændige.

n  Billigere end vores 
konkurrenter. 
Stort er ikke altid 
smukt, men som 
3. største a-kasse 
i Danmark, har 
Akademikernes 
A-kasse en række 
fordele, som giver 
mulighed for at 
holde kontingen-
tet lavt. Se her, 
hvor meget du 
årligt kan spare i

forhold til øvrige relevante a-kasser.

Læs mere om Akademikernes A-kasse på 
www.aka.dk. Her kan du også bede om at 
blive overført fra din nuværende a-kasse 
inklusiv alle dine nuværende rettigheder og 
anciennitet – du skal blot klikke her: http://
www.akademikernes.dk/medlemskab/
skift-til-akademikernes. 

Vælg den rigtige a-kasse
Kliniske Diætister arbejder sammen med Akademikernes A-kasse,  
så hvis ikke du allerede ER medlem dér, kan det være relevant at overveje, om du er forsikret det rette sted. 

TIL FORENINGEN AF KLINISKE DIÆTISTER

Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte de personer i Akademikernes A-kasse, som har 
særlig indsigt i jeres medlemsområde. Find dem her.

Jes Flatau
jfl@aka.dk
2964 6678

Sanne Kjærgaard-Jensen
skd@aka.dk
4187 9593

Svetlana Divlankovic
sdi@aka.dk
3395 0443

Majbritt Kaas Nielsen
mkn@aka.dk
3395 0304

I tvivl? Så er du altid 
velkommen til at 
kontakte  mig

Ulrik Romme
ulr@aka.dk
5136 1087

FORSIKRING JOBMATCH

TIL FORENINGEN AF KLINISKE DIÆTISTER

Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte de personer i Akademikernes A-kasse, som har 
særlig indsigt i jeres medlemsområde. Find dem her.

Jes Flatau
jfl@aka.dk
2964 6678

Sanne Kjærgaard-Jensen
skd@aka.dk
4187 9593

Svetlana Divlankovic
sdi@aka.dk
3395 0443

Majbritt Kaas Nielsen
mkn@aka.dk
3395 0304

I tvivl? Så er du altid 
velkommen til at 
kontakte  mig

Ulrik Romme
ulr@aka.dk
5136 1087

FORSIKRING JOBMATCH

I Akademikernes A-kasse er der en række medarbejdere, som gør sig særligt  
umage for at forstå netop FaKD-medlemmers udfordringer.
Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte de personer i Akademikernes A-kasse, som har særlig indsigt i FaKD´s medlemsområde.  
Find dem her.
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FaKD er den foretrukne faglige sundhedsorganisation for ernæringsprofessionelle.
FaKD sikrer medlemmerne et trygt arbejdsliv og arbejder for at fremme befolkningens sundhed.
 
Foreningen vil i praksis sikre sig og vedligeholde sin position som den foretrukne  
faglige sundhedsorganisation. Det skal ske både ved faglige tiltag, fagpolitiske tiltag og synlighed.
 
De faglige visioner:
n Adgang til evidensbaseret viden
n Udvikle medlemmernes faglige niveau gennem uddannelse
n Fremme evidensbaseret praksis

De fagpolitiske visioner:
n Ernæringsprofessionelle vælges til diætbehandling, forebyggelse  
og sundhedsfremme
n Overenskomst med Sygesikringen
n Repræsentation af FaKD i alle relevante udvalg
n FaKD er den foretrukne faglige sparringspartner inden for ernæring
n FaKD er repræsenteret i faglige relevante fora

De fagforeningsmæssige visioner:
n Tillidsrepræsentant på alle arbejdspladser
n Alle ernæringsprofessionelle ved, hvad FaKD står for
n Nærhedsoplevelse, medlemmerne føler sig hørt og oplever støtte

Ved generalforsamlingen i november 
2014 blev det besluttet, at de privat-
praktiserende får en repræsentant i be-
styrelsen. Helle Christensen fra Kalund-
borg (valgt ind i FaKDs bestyrelse) er 
repræsentant for de privatpraktiserende 
diætister i FaKDs bestyrelse for perioden 
2014-2016.

Helle er uddannet fra Århus Universitet i 
1985 og har siden 2000 været privatprakti-
serende diætist i Kalundborg.

Med stor ildhu har Helle engageret sig i 
foreningsarbejdet og har en række mærke-
sager, som hun vil varetage de kommende to 
år i FaKD; herunder: 

n  Sætte fokus på de privatpraktiserende 
diætisters interesser 

n  Søge at få genoptaget forhandlinger om 
overenskomst med sygesikringen 

n  Udbygge og styrke samarbejdet med 
landets forsikringsselskaber, som udbyder 
sundhedsforsikringer

n  Arbejde for, at FaKD tilbyder kurser med 
relevans for de privatpraktiserende diæti-
ster; både med henblik på at styrke faglig 
viden samt administrative og økonomiske 
forhold, som fx skatteforhold, markedsfø-
ring på sociale medier, mm. 

Vi siger tak til Helle for at engagere sig og 
tale vores sag.

Erfagruppen for de privatpraktiserende 
diætister

FaKDs vision og mission

De privatpraktiserende  
har fået en repræsentant i bestyrelsen
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FaKD og A-kasse  
møder de studerende
Repræsentanter fra FaKDs bestyrelse besøger også i 2015 de  
4 uddannelsessteder for at møde de studerende og informere om 
FaKD. Som noget nyt er Akademikernes A-kasse med på besøget. 
De er rigtig dygtige til at svare på de studerendes spørgsmål.  
Er du selv medlem? 

https://www.akademikernes.dk/

Hvilken farve  
bærer du?
Region Hovedstaden har indført farveetiketter  
på personalets identifikationkort/navneskilte. 

Faggruppen diætister er ikke nævnt under opdelingen. 
Nogle steder er diætister blevet korrekt placeret som behandlere 
(grøn), men en del steder er diætister fejlagtigt placeret under 
grupperingen Service Afdeling(limegrønt). Der hersker ingen tvivl 
om, at som diætist på et hospital er du behandler med journalpligt, 
SKS-kode ud fra ydelsen m.m.

Hvis du har fået et limegrønt skilt, vil vi opfordre dig til, at 
du får din leder til at henvende sig til HR-afdelingen og få 
farven på dit navneskilt ændret. Patienten skal vide, at du er 
behandler med journaladgang. 

HUSK 
Forårets 
regions møder
Kom og hør, Hvad bestyrelsen har arbejdet med det sidste hal-
ve år. Bestyrelsen har brug for dine meninger og faglig sparring 
i forbindelse med de nuværende arbejdsopgaver. 
FaKD´s Mission og Vision præsenteres og 
bestyrelsen vil gerne høre din mening om, 
hvad vi sammen skal arbejde videre med.

Find datoerne for mødet i din region på 
www.diaetist.dk
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Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med repræ-
sentanter fra faglige selskaber og driftsherrer. Arbejdsgruppen 
skal se på kvaliteten i udredning, behandlings- og rehabili-
teringstilbud til borgere i kommunerne, der lider af kronisk 
sygdom. Ønsket har været, at der samlet set er den fornødne 
faglige ekspertise i arbejdsgruppen, og at der kan opnås op-
bakning til den organisatoriske forankring af indsatserne.   

Repræsentanter i arbejdsgruppen deltager i møder, der er relevante 
for deres fagområde. Foreningen af Kliniske Diætister har udpeget 
Kirsten Færgeman, ernæringsfaglig konsulent inden for ældreområ-
det i Aarhus Kommune, til at sidde i arbejdsgruppen som repræsen-
tant for FaKD. 

Baggrunden for etablering af arbejdsgruppen er, at der i de seneste 
år er blevet arbejdet med implementering af forløbsprogrammer i 
kommunerne målrettet mennesker med kronisk sygdom. Men der er 
behov for at holde fokus på kvalitet og sammenhæng af de kommu-
nale rehabiliteringstilbud indenfor fx diabetes og KOL. 

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for at udarbejde faglige anbefalinger 
for kommunale rehabiliteringstilbud. Disse anbefalinger skal styrke 

den faglige kvalitet af de kommunale tilbud og sikre ensartede tilbud 
på tværs af landet. Anbefalingerne skal herudover bidrage til, at 
kommunerne kan målrette rehabiliteringsindsatserne og prioritere de 
indsatser, der vurderes som god praksis med positive resultater for 
borgerne. 

De faglige anbefalinger, som skal udarbejdes, vil omfatte rehabilite-
ringstilbud indenfor fysisk træning, ernæring, rygestop, alkoholråd-
givning og patientuddannelse. Anbefalingerne vil gå på tværs af flere 
kroniske sygdomme og dermed ikke være sygdomsspecifikke, dog 
med hensyntagen til de særlige forhold, der eventuelt måtte gøre 
sig gældende for de enkelte kroniske sygdomme.  Anbefalingerne vil 
tage afsæt i tilgængelig faglig evidens kombineret med erfaringsba-
seret viden

Fokus i anbefalingerne vil være på rehabiliteringstilbud, som bidra-
ger til at styrke borgerens egenkontrol med sygdommen, forebygge 
forværring af sygdommen og forbedre borgerens livskvalitet.

Arbejdsgruppen holder møder i Sundhedsstyrelsen i perioden 
fra april-december 2015.

KORT NYT OM OSKORT NYT OM OS

FaKD er repræsenteret i en arbejds-
gruppe i Sundhedsstyrelsen vedr. 
kommunale rehabiliteringstilbud    

FaKD 
GO SOCIAL!
Ny og opdateret hjemmeside, og FaKD på Facebook, Twitter & LinkedIn. Følg os, og vær 
opdateret. Tjek også hjemmesidens mulighed for debat og klummeskriveri.

34



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: http://dske.dk/Praesentati-
oner/Aarsm%C3%B8de/2015/%C3%A5rsm%C3%B8deprogram%202015%20A4%20
(1).doc.pdf

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

PRIVATPRAKTISERENDE
Helle Christensen
E-mail: hc@diaetist.dk
Rebecca Leth-Nissen Johansen(Suppleant)
E-mail: rebecca@dihn.dk 

REDAKTIONSUDVALG
Anne Ravn
Mette Line Christensen
Kirsten Færgeman
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/

FaKD arrangementer
Detaljer om arrangementerne finder du på hjemmesiden

8. april
Regionsmøde for Region Sjælland. Roskilde Sygehus

9. april
Regionsmøde for Region Hovedstaden. København, Metropol

14. april
Kursus for selvstændige diætister. København

21.april
Saltpartnerskabet. Temadag for kliniske diætister. Glostrup

4. maj
Regionsmøde for Region Midtjylland. Viborg

18. juni
Temadag om Mad, måltider og ernæring til ældre. Odense
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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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