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Sparekataloget koster patienter  
og medarbejdere dyrt!

Jeg ville ønske, der var en mere positiv tone i 
min leder denne gang, men det er jo desværre 
sådan, at Region Midtjylland har offentliggjort 
deres sparekatalog, og intet mindre end 17 
diætiststillinger er foreslået sparet væk!

FaKD har sendt vores høring afsted, og vi har kontaktet borgmestre, 
politikere, sundhedsordfører, Danske Regioner, patientforeninger samt 
vigtige organisationer for at gøre alle de rette opmærksomme på, at 
vi ikke vil acceptere dette forslag. 
Et ekstraordinært regionsmøde i Region Midtjylland er også blevet 
afholdt, og vi er glade for, at så mange deltog aktivt!

Den faglige begrundelse for reduktionen af de 17 stillinger er helt 
forkert. For der varetages ikke generel kostvejledning på Region 
Midtjyllands sygehuse, men specifik diætetisk diætbehandling, og 
den behandling kan ikke ”bare” overflyttes til kommunen. Og hvis de 
mener, at kommunerne skal varetage diætbehandling af samme antal 
patienter, hvordan skal det så finansieres? 
Vi er meget bekymrede for, at patienterne overses og således havner 
mellem to stole, fordi kommuner og regioner kommer til at bruge 
tiden på at diskutere, hvem der skal tage sig af opgaven.
Vores faggruppe vil rigtig gerne diætbehandle disse patienter og hjæl-
pe til tværfagligt i Regionen og bekæmpe underernæring og fejl- 
ernæring. Og både patienter og deres pårørende har brug for os, for 
som det ser ud nu, vil det koste patienten flere indlæggelsesdage,  

og forløbet vil ikke blive sammenhængende. Desuden vil det give 
endnu mere arbejde til sygeplejerskerne, som både nu og tidligere har 
sagt, at de ikke kan løfte flere arbejdsopgaver. Kvaliteten vil simpelt-
hen blive så ringe, at vi både ødelægger sygeplejerskernes arbejdsmil-
jø og patienternes behandling. Nuvel, regionen er tvunget til at spare, 
men det kan simpelthen ikke være en anstændig besparelse at fjerne 
diætbehandling i regionerne og desuden sætte 17 dygtige mennesker 
på dagpenge! Så hvis der nogensinde er et godt tidspunkt at tage 
emnet om tilskudsordning til diætist op, så er det nu - og forslaget er 
rettet til folketinget og til ministeren.

Der er nok at tage fat på til folkemødet! I bladet her kan I læse om 
vores planer for FaKD´s deltagelse i mødet. Læs endelig også de poli-
tiske interviews på side 14-18. Politikere inviterer os til at komme ind i 
kampen som faggruppe. Og det synes vi så sandelig også, vi gør - og 
nu endnu mere med krisen i Region Midtjylland. Men jeres stemme 
tæller også, så råb endelig højt - det er lige nu, det vil blive hørt.
I dette nummer kan I også læse den gode nyhed om et stort dansk 
projekt om vedligeholdelse af vægttab, der forhåbentlig bringer lidt 
smil frem på læben.

Jeg håber, at tågen er lettet i næste blad, så vi kan fremvise positive 
løsningssvar, frem for den gyser vi lige nu befinder os i. 

Jeg håber også, at I alle støtter hinanden derude og alligevel vil gå en 
rigtig god sommer i møde.

Mette Pedersen
Formand

Smalhals og sparetider…..

Formanden har ordet
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Resource Protein 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

For sundhedsfagligt personale
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Gå til indhold

Mad for dit hjertes skyld

En grand old man takker snart af 
- Afskedssymposium for  
Jens Kondrup
21. maj blev der holdt afskedssymposium for Jens Kondrup på  
Rigshospitalet i København. Jens Kondrup fratræder sin stilling 
som overlæge ved Rigshospitalet til oktober, men symposiet blev 
afholdt i maj for også af fejre, at han rundede 70 år! Diætisten 
ønsker tillykke og ser frem til at bringe en artikel af Jens Kondrup i 
oktober-udgaven af vores blad.

Danskernes kost er blevet federe, og indholdet af mættet 
fedt er 50% højere end anbefalet. 

Kun 3% af befolkningen har et sundt indtag af mættet fedt. Det 
viser den seneste undersøgelse af danskernes kostvaner, som 
DTU Fødevareinstituttet har lavet.

Se mere på www.food.dtu.dk/Nyheder/2015/03/Dansker ne-
spiser-stadig-for-meget-maettet-fedt 
     

Danskerne spiser stadig 
for meget mættet fedt

Efter en større revidering er pjecen ”Mad 
for dit hjertes skyld” nu igen tilgængelig 
for alle kliniske diætister i Danmark.

SIG Kardiologi er en landsdækkende special- 
interessegruppe af kliniske diætister indenfor 
det kardiologiske område, og gruppen har 
med den nye pjece skabt et rigtig godt red-
skab til brug i diætvejledningen af patienter 
med dyslipidæmi og/eller hjertekarsygdom. 

Selve revideringen er foretaget af en arbejds-
gruppe (5 kliniske diætister) nedsat af SIG 
Kardiologi, og denne gruppe har valgt at 
gøre pjecen ”uafhængig” og neutral i sit 
budskab, hvorfor eksempelvis særlige pro-
dukter med kolesterolsænkende egenskaber 
ikke længere er en del af pjecen, ligesom 

de fem danske regioners logo er valgt som 
officiel afsender sammen med SIG Kardiologi. 

Indholdet i pjecen er korrigeret i forhold til 
nuværende officielle kostråd, ligesom pjecen 
er tilføjet et helt nyt kapitel om salt.  
 ”Mad for dit hjertes skyld” findes elektronisk 
og kan downloades i en såkaldt interaktiv 
udgave til læsning på nettet eller i en print-
venlig version. Pjecen kan frit benyttes af alle 
kliniske diætister, og SIG Kardiologi håber, 
at den vil blive taget vel imod og flittigt 
anvendt.

Pjecen ”Mad for dit hjertes skyld”  
kan downloades på: 
http://www.hjerteforeningen.dk/forbyggelse/
kost/mad-for-dit-hjertes-skyld/

Ny pjece – ”Mad for dit hjertes skyld”
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Der skal ikke mere end tre genstande 
om dagen til at havne i gruppen af per-
soner, der risikerer at få leverkræft.

Det viser den hidtil største sammenligning 
af undersøgelser på globalt plan, som The 
World Cancer Research Fund har foretaget.

The World Cancer Research Fund har gen-
nemgået 34 studier, hvor over 8 millioner 
personer indgik. 24.500 af de personer 
havde leverkræft. Også danskere indgik i 
forskningen. Læs mere på http://www.wcrf.
org/int/news-events/news/three-alcoholic-
drinks-day-can-cause-liver-cancer

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at kvin-
der holder sig til maksimalt 7 genstande om 
ugen, og at mænd holder sig til maksimalt 
14 genstande, hvis man vil have en lav risiko 
for at blive syg på grund af alkohol.

Drik alkohol med 
måde. Mere end 3 
genstande dagligt 
øger risiko for  
leverkræft

Region Midtjyllands sparekatalog fra 
april 2015 lægger op til et farvel til  
en tredjedel af regionens kliniske  
diætister. Der bebudes hele 17 opsigel-
ser. Vi har set sparerunder før – mange 
gange. I Region Midtjylland blev 9 
FaKD-medlemmer berørt af besparel-
ser i 2008. Men vi mindes ikke at have 
set, at et forslag til besparelser bygger 
på en helt forkert opfattelse af kliniske 
diætister som faggruppe.

Kliniske diætister varetager diætbehand-
ling af ernæringsrelaterede sygdomme. 
Det kommer ikke som en overraskelse 
for nogen. Og det er faktisk lovfæstet i 
virksomhedsbekendtgørelsens § 1:

”Virksomhed som klinisk diætist omfatter 
diætbehandling af ernæringsrelatere-
de sygdomme så som diabetes, allergi, 
hjertesygdomme, fedme, spiseforstyrrelser, 
sygdomsbetinget vægttab m.v., herunder 
såvel udformning af diæten som personlig 
vejledning af patienten”.

Kliniske diætister kan ud over diætbehand-
lingen arbejde med kostvejledning til raske 
personer med et sygdomsforebyggende 
formål. Behandlingen foregår på regio-
nernes sygehuse. Forebyggelsen finder i 
meget vid omfang sted i kommunernes 
sundhedscentre og forebyggelsescentre.
Det er derfor uhørt, når Region Midtjylland 
i sit sparekatalog begrunder besparelserne 
med, at de 17 kliniske diætister arbejder 

med ”kostvejledning”, der er en kommu-
nal opgave. Der er – os bekendt – ingen 
kliniske diætister ansat i Region Midtjyl-
land, der arbejder med ”kostvejledning”. 
Og vi undrer os over, at Region Midtjylland 
mener, at 17 ansatte på sygehusene skulle 
have arbejdet med opgaver, der i årevis har 
hørt under kommunerne. Kommunalrefor-
men og den ny sundhedslov trådte i kraft 
den 1. januar 2007.

Vi kan ikke anfægte, at det er Regionsrå-
det, der har ansvar for Region Midtjyllands 
budget. Men Regionsrådet har også et 
ansvar efter sundhedsloven – over for 
patienterne. Og vi må forvente, at regions-
rådet træffer sine beslutninger på et oplyst 
og et sagligt og korrekt grundlag.
FaKD har den 4. maj 2015 fremsendt sit 
høringssvar til regionsrådsformand Bent 
Hansen.

Sparekataloget har derudover affødt, at vi 
som forening har henvendt os til mini-
steren for sundhed og forebyggelse, Nick 
Hækkerup. Sundhedsloven giver nemlig 
mulighed for, at kliniske diætister kan 
arbejde under tilskudsordninger (syge-
sikring). Men det kræver, at ministeren 
udarbejder regler om det. Vi synes, at tiden 
er moden til at overveje sådanne regler og 
tilbud.

FaKDs høringssvar er at finde på FaKDs 
hjemmeside www.diaetist.dk.

Besparelser i Region 
Midtjylland angriber 
kliniske diætisters  
faglighed

6



Anretning, servering og indtag af mad kræver tid, ro og rum. 
Disse elementer er alle vigtige i forbindelse med måltider på 
hospitaler for at sikre, at maden spises af dem uden megen 
appetit.

Selv mad af den bedste kvalitet har ingen effekt, før den er spist. På 
Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus har man i forbindelse med et 
ph.d. projekt forsøgsvis introduceret projekt ’Madro’. 
Projekt ’Madro’ har til hensigt at indføre perioder af tid i forbindelse 
med frokost og aftensmåltidet, hvor al aktivitet, som ikke har relation 
til måltidet, stoppes. Formålet har været at forbedre patienternes 
spiseoplevelse, når de er indlagt på Neurologisk Afdeling. Principperne 
for projekt ’Madro’ er at ”frede” måltiderne ved at stoppe alle andre 
aktiviteter, når hovedmåltiderne bliver afviklet. Derved bliver der sat 
fokus på patienternes måltider, og der er mulighed for at yde den 
tilstrækkelige hjælp til de patienter, der ikke kan spise ved egen hjælp.

Se video på: 
https://www.youtube.com/watch?v=eMXUXL7h5GI&feature=youtu.be 

Kan vi så få Madro!

Bogen er henvendt til dig, der som 
idrætsudøver eller sundhedsbeskæftiget 
ønsker en dybere forståelse for kost og 
ernæring i forbindelse med træning og 
forberedelse til konkurrence. 

Med udgangspunkt i en grundlæggende 
behandling af ernærings- og idrætsfysiologi 
præsenteres yderligere emner som vægtøg-
ning, vægttab, kosttilskud, spiseforstyrrelser 
med mere. Dertil kommer en uddybende for-
klaring vedrørende ernæring til fysisk aktive 
børn, ældre samt vejledning til idrætsudøvere.
Bogen indeholder tre appendiks, der om-
handler grundlæggende fysiologi, ernærings-
fysiologi og træningsfysiologi – emner, som 
bogen løbende henviser til. For læseren uden 
relevant faglig bagrund – samt den sundheds-
faglige, der ønsker en faglig opfriskning – vil 
en gennemgang af disse appendiks være 
relevante, før læsningen påbegyndes.
Sportsernæring er let og overskueligt opbyg-
get og er god til at guide sin læser. Man ind-
føres i, hvorfor bogens forskellige emner er 

relevante at have kendskab til. Hvert kapitel 
afsluttes med en opsummering af de vigtigste 
elementer, så der skabes en sammenhængen-
de og vedvarende forståelse for stoffet.

Med et kritisk blik bør det dog nævnes, at 
Sportsernæring breder sig over flere niveau-
er, hvilket både har fordele og ulemper. Det 
første kapitel virker henvendt til enhver læser 
med en grundinteresse for emnet, men som 
bogen skrider frem, bliver det svært at se, 
hvorvidt stoffet er henvendt til fritidsmotioni-
sten, elitesportsudøveren eller begge. 

Sportsernæring er en teknisk bog, og flere 
dele af indholdet kræver en undervisnings-
baseret indføring for at opnå fuld forståelse. 
Derfor anbefaler jeg primært bogen til fag-
folk, studerende eller andre med et grund-
læggende kendskab til emnet. Der vil dog alli-
gevel også være interessant viden at hente for 
den alment interesserede læser, der ønsker en 
bedre forståelse for sin egen træning.

Bogen udkom i januar 2015, er udgivet på 
Munksgaard og anmeldt af Sanne Ras-
mussen, klinisk diætiststuderende ved UC 
Syddanmark. 

Sportsernæring
ANMELDELSER
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NYE BØGER MODTAGET PÅ REDAKTIONEN
Skriv til redaktionen på redaktoer@diaetist.dk, hvis du har lyst til at anmelde en eller flere bøger. 

Tab 12 kilo på 12 uger
Bogen giver dig en konkret og effektiv trænings- og madplan. Du lærer at motivere dig selv  
til at holde fast i din vægttabsplan og blive inspireret til at lykkes med at komme i mål.
Bogen indeholder bl.a. 49 sunde, lækre og næringsberegnede opskrifter. 

Forfattere:  Henrik Duer og Stine Junge Albrechtsen
Udkom:  April 2015
Sider:  209
Forlag:  Politikens Forlag
Vejl. pris 250 kr.

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

Diæt med MCT er skrevet med henblik på at give gode råd og vejledning til børn og voksne, der 
har problemer med at omsætte eller fordøje almindeligt fedtstof. Der findes forskellige typer af 
specialprodukter, som kan tages i anvendelse i denne situation, fx olie, margarine, emulsioner 
og pulver. Denne bog omhandler anvendelse og berigelse af mad- og drikkevarer med pulver og 
emulsion (MCTprocal™ og betaquik®), og den indeholder en række lækre opskrifter og nemme 
tips til anvendelse. 

Forfattere:   Mette Borre og Trine Levring Sørensen i samarbejde med Navamedic. 
Udkom:  April 2015
Sider:  63
Forlag:  Muusmann  

Hæftet rekvireres gratis hos Navamedic  
Bestilling kan ske til: infodk@navamedic.com

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

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.

8



ARTIKEL

Underernæring og  
forebyggelse skal på 
Folkemødets dagsorden 

Ved årets folkemøde på Bornholm taler FaKD medlemmernes sag. Vi argumenterer for vores eksistensberettigelse, samfundet kan 
bruge vores faglige ekspertise, og vi er blandt andet med i paneldebatten ”En mæt kræftpatient lever længere – Hvordan sikrer vi 
det bedste udbytte for patienter og samfund af medicinsk behandling?”

Af Mette Pedersen, formand for FaKD, mp@diaetist.dk

Med udgangspunkt i vores mission og vision for 2015 vil vi skabe op-
mærksomhed om emner som underernæring, overvægt, forebyggelse og 
rehabilitering på Folkemødet i Allinge, hvor vi har en unik lejlighed til at 
komme igennem med vores budskaber. Her møder politikerne borgere, 
erhvervsfolk og organisationer under uformelle former, og der er mulig-
hed for åbne debatter. I en tid, hvor politiske budskaber helst skal leveres 
i én enkelt sætning, har den demokratiske dialog – et bærende princip i 
det danske demokratis lange tradition – trange kår. Folkemødet er med 
til at understøtte dialogen og udvikle demokratiet.

Folkemødet er også for os
Det danske demokrati kendetegnes ikke alene ved Folketingets 
partier, men også ved de utallige foreninger, organisationer og græs-
rodsbevægelser, der er med til at sætte dagsordenen. Denne tradition 
har høj prioritet på Folkemødet, og derfor har alle, der lever op til 
Folkemødets principper, mulighed for at skabe deres egen platform 
i et mødelokale, et telt eller under åben himmel. Det vil vi – som din 
fagforening – også gøre.

Det fokuserer FaKD på til Folkemødet

FaKD er blandt andet optaget af følgende hovedemner:

n Ældre, underernæring og proteindrikke

n Børn og overvægt - forebyggelse og behandling

n Forebyggelse og rehabilitering

Medierne har ofte blikket rettet mod de hovedemner, vi koncentre-
rer os om, og vores patientgrupper er på den politiske dagsorden. 
Dermed er vi på den politiske dagsorden, og endelig bliver vi stadigt 
oftere nævnt som en nødvendig faggruppe fremfor en faggruppe,  
der blot er rar at anvende.

I medlemmer ved, hvad I taler om, når den rette ernæring til både 
børn, ældre og mange forskellige sygdomsgrupper bliver diskuteret. I 
er eksperterne, I er professionelle, og I har stor erfaring med klienter, 
borgere, patienter og pårørende. Og vi er stolte af alle jer, der indgår 
i diskussioner med politikere, der kontakter pressen for at udbrede 
jeres holdninger, og som stiller op i diverse udvalg for at få jeres 
meninger frem. Hold jer aldrig tilbage – det vil vi heller ikke gøre på 
Folkemødet!

En mæt kræftpatient lever længere
Vi har i skrivende stund en aftale med branchenetværket FMF 
(Fødevarer til særlige medicinske formål), hvor vi skal være med 
i en paneldebat, under overskriften ”En mæt kræftpatient lever 
længere – Hvordan sikrer vi det bedste udbytte for patienter og 
samfund af den medicinske behandling?”

Arrangementet finder sted  
lørdag d. 13. juni 2015  
kl. 13.00 – 14.00  
i Sundhedsparlamentets telt. 
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Mad og networking
Vi er inviteret med til Akademikernes grillarrangement, hvor mindst 
90 personer deltager. Ud over at få noget at spise og drikke bliver 
der mulighed for at stifte nye bekendtskaber og ikke mindst pleje de 
gamle. 

Akademikerne er fælles talerør for 25 faglige organisationer, der or-
ganiserer samfundets højest uddannede. FaKD er repræsenteret i AC 
under fællesrepræsentationen ”DE 6”, som består af:

Beviser og undersøgelser
FaKD vil gerne bevise, at vores medlemmer gør en forskel – både når 
det handler om livskvalitet og rent samfundsøkonomisk. Men ofte er 
de konkrete tal og procenter ikke lige ved hånden.
Vi kan dog sige:

n  Professor i Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller 
Pedersen, antager, at ældre underernærede medicinske patienter 
har en ”forebyggelig” mer-liggetid på sygehusene på 3,4 dage i 
gennemsnit, og at antallet af ældre patienter med underernæring 
er knap 30.000 per år. I Danmark antages det, at marginalomkost-
ningen (i 2008 priser) er 1.726 kroner pr. ekstra sengedag. I alt 
beregner professor Kjeld Møller Pedersen, at meromkostningen for 
medicinske patienter er 168 millioner kroner årligt i 2008 priser (1).  

 
n  I dag er cirka 40 procent af patienterne på de danske hospitaler 

underernærede, og blandt dem forværres ernæringstilstanden hos 3 
ud af 4, mens de er indlagt. Blandt kræftpatienterne skyldes 20-30 
procent af dødsfaldene underernæring og faktisk ikke selve kræft-
sygdommen (2).

n  Underernæring er generelt set et problem på hospitalerne i Europa, 
hvor cirka hver fjerde af alle indlagte patienter er underernærede 
eller i risiko for at blive det. Det estimeres, at underernæring koster 
omkring 1.275 milliarder kroner om året på tværs af alle sygdoms-
områder (3).  

Dokumentation er yderst vigtig, vi kan ikke bare sige, at vi er en vigtig 
faggruppe, uden at der er underbyggende beviser for effekten af 
vores arbejde. Heldigvis kommer der flere og flere studier og undersø-
gelser, som peger i den retning:

n  Det er fx bevist, at det svarer sig økonomisk at anvende diætister 
efter udskrivelsen (4).

n  Det er ligeledes bevist, at børnefamilier for kun 5000 kr. årligt kan få 
diætistbehandling og afhjælpe overvægt (5).

Vores udfordring vil altid være, at vi ift. andre faggrupper har sværere 
ved at bevise vores effekt med diætbehandling som eneste markør 
på det høje evidensniveau, der kræves. Særligt jer, der arbejder med 
forebyggelse, vil have svært ved at dokumentere den tydelige effekt 
hurtigt. Men I må blive ved med at lave små undersøgelser og projek-
ter, da disse er nødvendige – fordi lidt er bedre end ingenting. 

Referencer
1.  https://www.kost.dk/sites/default/files/uploads/public/underernae ring_publi-

kationsmallpdf.com.pdf 

2.  https://www.kost.dk/sites/default/files/uploads/public/steen_bach_nielsen.pdf) 

3.  http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/cancer-kraeft/
kraeft---forebyggelse-og-sundhedsfremme-/ernaering-er-vigtig-un der-
kraeftbehandling-fakta-om-underernaering-og-kraeft---/ 

4.  http://www.herlevhospital.dk/effect/menu/Research/Previous+projects/Follow-
up+home+visits+with+Registered+Dieti cians.htm

5.  http://www.diaetist.dk/media/2048/Slutrapport%20b%C3%B8rn%20i%20
behandling%20hos%20di%C3%A6tister.pdf
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Vi vil debattere og argumentere
Der er fra regeringens sundhedsudspil ”Jo før - jo bedre. Tidlig 
diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle” lagt op til, 
at vores medlemmer bør trække i arbejdstøjet! Men samtidig spøger 
besparelser, fyringer og manglende genbesættelser af stillinger. Det 
ryster mange medlemmer, når ernæringsprofessionelle trues med be-
sparelser, for hvor er det lige, der spares? Det kan måske se pænt ud  
i et budget, men i det store billede er det svært at finde meningen.
FaKD vil fortælle, at det batter, når vores medlemmer udøver ernæ-
ringsterapi på en hospitalsafdeling.  
Økonomisk set er der ikke udsigter til opnormering, men vi savner 
stadig de gode argumenter for at nedskære. 
FaKD ved, at vores medlemmer er organiseret under forskellige 
forhold ude i regionerne og særligt på hospitalerne. Vi har behov for 
dokumentation for, at der er fordele ved at ansætte vores medlem mer 
– både som ansat i køkkenerne, og som afdelingsansat. Hvorfor me-
ner I fx, at det er bedst at være organiseret under en serviceafdeling 
- eller hvorfor mener I, det er bedst at være ansat på en medicinsk 
afdeling? Fordelene kunne både vises overfor diverse direktioner og 
kan være alt lige fra godt tværfagligt samarbejde med både køkkener 
og afdelingerne, samt forkortede indlæggelsesdage for patienterne, 
bedre ernæringstilstand på hospitalerne og større patienttilfredshed 
ift. madserveringen. I kender selv jeres succes. Hvis nogle af vores 
medlemmer har oplevet eller kender til en succeshistorie, om hvordan  
vi med gode resultater kan organisere os på hospitalerne, vil FaKD 
meget gerne høre fra jer.  

Vi vil vise, hvor meget vi bakker op om de kommuner (fx Frederiks-
berg kommune, Fåborg-Midtfyn kommune og Aarhus kommune), der 
allerede er i gang med en gennemtænkt plan om at anvende vores  
faggrupper til for eksempel de ældre og de underernærede. Det nære 

sundhedsvæsen kan indeholde en masse fordele.
Vi håber, der statistisk bliver målt på resultaterne, så I kan få bevist 
jeres gode arbejde. 

Gynger og karruseller
En udregning siger, at der kan spares 40 millioner ved at fjerne til-
skuddet på apotekernes proteindrikke, og i stedet lade patienterne gå 
på jagt i supermarkedernes køleskabe. 

Men glemmes der ikke noget? Burde patienten ikke først henvises til 
en diætist eller en anden professionsbachelor i ernæring og sundhed, 
der kan vejlede om, hvordan op-ernæringen kan blive en succes? Én 
ting er nemlig sikkert: Hvis man ikke kommer underernæring til livs, 
så spares der intet ved at fjerne tilskuddet. Hvis man fra politisk hånd 
vil skabe besparelser på at fjerne tilskud til proteindrikke, så mener vi, 
at der i stedet skal gives en diætisthenvisning. Enten via kommunerne, 
eller der skal oprettes en ordning med den offentlige sygesikring, for 
at borgeren og patienten kan få et forløb hos en privat praktiserende 
diætist. 

Ulighed i kommunale sundhedstilbud
Der er fortsat ikke lighed i sundhed, da ikke alle kommuner har ens 
tilbud. I 2015 indføres forløbsplaner jf. finanslovsaftalen 2015. Disse 
forløbsplaner skal give patienter med udvalgte kroniske sygdomme et 
overblik over deres forløb. Sundhedsfaglige kan finde alle kommunale 
patientrettede forebyggelsestilbud på sundhed.dk. De beskrives som 
sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT). FaKD vil kræve, at tilbudde-
ne indeholder ensartet faglig kvalitet.

Vision 2015-2020
FaKD skal sikre og vedligeholde sin position som den foretrukne faglige sundhedsorganisation ved faglige,  
fagpolitiske og fagforeningstiltag. Fagpolitisk er visionen, at:

n  ernæringsprofessionelle vælges til diætbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme
n  der forhandles overenskomst med Sygesikringen
n  FaKD er den foretrukne faglige sparringspartner inden for ernæring
n  FaKD er repræsenteret i faglige relevante fora

FAKTA

FaKD vil gerne bevise, at vores 
medlemmer gør en forskel – både 
når det handler om livskvalitet og 
rent samfundsøkonomisk

11



Vi er allerede godt på vej 
Vi indgår fortsat i partnerskaber, hvor vi har en stemme og et godt 
samarbejde. Disse er måltidspartnerskabet, saltpartnerskabet, fuld-
kornspartnerskabet, kost og cancer, nøglehulsmærkning og UVBA. 
Vi er inviteret med på embedsmandsplan, når reformarbejdet med de 
sundhedsfaglige professionsuddannelser skal diskuteres. Uddannel-
seschefer - og ledere på professionshøjskolerne, Danmarks Lærer- 
for ening, Kost og Ernæringsforbundet og FaKD mødes og drøfter 
det forestående konkrete reformarbejde med professionsbachelorud-
dannelserne i ernæring og sundhed over 2015. FaKD vil i samarbejde 
belyse alle sider af de kompetencer, som ernærings og sundheds-
faglige professionsbachelorer skal kunne have for at kunne matche 
fremtidens arbejdsmarked.
Sundhedsstyrelsen har i foråret kontaktet os for at bede om vores 
deltagelse i – indtil videre - to arbejdsgrupper: 

1)  Arbejdsgruppe vedrørende forløbsplaner for mennesker 
med diabetes type 2

Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. 
kr. over de næste fire år til en styrket prioritering af sundhedsområdet 
med vægt på blandt andet kronisk sygdom. Heri indgår initiativer i 
forhold til udvikling af forløbsplaner for kronisk sygdom, målrettede 
sundhedstjek, en national satsning i forhold til lungesygdomme og 
fast tilknyttede sygeplejersker til de svageste patienter.
Op mod 320.000 danskere skønnes at have diabetes type 2. Konse-
kvenserne for den enkelte kan være store, og de samfundsøkonomi-
ske omkostninger er betydelige.
Vi håber selvfølgelig, at vores faggrupper bliver tænkt med I forløbs-
planerne for diabetespatienterne. 

2)  Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for kommunale rehabilite-
ringstilbud

Forløbsplanerne skal give patienter med kronisk sygdom overblik over 
deres forløb i form af fx behandling, træning, patientuddannelse, 
støtte til eventuelle livsstilsændringer. Som led i initiativet stilles der 
samtidig krav til sundhedsvæsenets aktører i forhold til kvaliteten i 
indsatsen.

Sundhedsstyrelsen er i forbindelse med udarbejdelsen af forløbsplaner 
ansvarlig for at udarbejde anbefalinger for kommunale rehabilite-
ringstilbud.
Anbefalingerne skal bidrage til at skabe en effektiv kommunal rehabi-
literingsindsats af høj kvalitet for mennesker med kronisk sygdom
Anbefalingerne skal således dels styrke kvaliteten af de kommunale 
tilbud og dels sikre ensartede tilbud på tværs af landet. 
Vi ser dette meget positivt, så ulighed i sundhed kan minimeres. 

Vi har store forhåbninger til disse arbejdsgrupper og de jobs, de 
forhåbentlig bør medføre. 

Forum for underernæring
FaKD er også aktør i Forum for Underernæring, der arbejder poli-
tisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående- og faglig 
indsats til forebyggelse af underernæring i Danmark.  Der skal findes 
varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og 
patienter i Danmark.  

Forum for Underernæring skal: 
n  styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, 

ældre, andre udsatte grupper, fagfolk og politikere, og derved

n  sikre politisk handling i forhold til at reducere antallet af underer-
nærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive 
underernærede

n  facilitere, at aktørerne i Forum indgår i konkrete indsatser på tværs 
af Forum 

Forum for Underernæring mødes 4-6 gange i løbet af 2015 og primo 
2016.

Igangværende fra FaKD:

FaKD har bestemt noget på hjerte, og derfor prioriterer vi at tage afsted til 
Folkemødet og opleve og påvirke Danmarks festival om samfundets  
muligheder og udfordringer - med jer medlemmer i tankerne.
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FOKUS

Overvægt og underernæring er et problem for patienter og borgere  
og koster Danmark milliarder. Vi har spurgt politikere, hvordan de forholder 
sig til disse ernæringsrelaterede problematikker.

Underernæring og overvægt 
koster Danmark milliarder

Af journalist Nana Toft

Danmark bliver både tykkere - og tyndere. 
Og det er dyrt: Undersøgelser peger på 
omkring 8 milliarder kroner. De 2 milliarder 
finder vi i sundhedsvæsenets merudgifter, 
fordi et stigende antal danskere bliver mere 
og mere overvægtige. Især blandt den yngre 
generation får BMI’et hele tiden et nøk opad. 
Således viser de nyeste tal fra Sundhedsstyrel-
sens Børnedatabase, at 12,8 procent af den 
seneste årgang af børn i indskolingsalderen 
er overvægtige. Det svarer til lidt flere end 
hvert ottende barn.

Samme scenarie gør sig gældende, når vi 
besøger landets sygehuse eller tager med på 
plejehjem eller i hjemmeplejen: 30 procent af 
de patienter, der er indlagt på et af landets 
sygehuse, taber sig, mens de er indlagt. 
Halvdelen af de ældre i hjemmeplejen og 
på plejecentre har et BMI, der er under det 
anbefalede. 20 procent er underernæret,  
og knap hver sjette plejehjemsbeboer er så 
undervægtig, at det kan resultere i depressi-
oner, akutte infektioner og høj dødelighed. 

Underernæring koster det danske samfund 6 
milliarder kroner.

Situationen er ikke ny, så Diætisten satte sig 
for at forholde en række af landets sund-
hedsordførere, dernæst repræsentanter fra 
Kommunernes Landsforening og Danske Re-
gioner det faktum, at Danmark står over for 
en række store sundhedsmæssige udfordrin-
ger: Hvad tænker de? Hvad vil de gøre? Hvad 
er deres strategi? Hvem bærer ansvaret?

Præcise svar udeblev. Alle havde travlt med 
at fremføre den påstand, at det ikke alene 
er dem, der står med det fulde ansvar. En 
af sundhedsordførerne, Flemming Møller 
Mortensen fra Socialdemokratiet, skubbede 
pilen tilbage, så den pegede mod Foreningen 
af Kliniske Diætister: 

Kom ind i kampen, lød hans opfordring: 
Vær lidt mere offensive. En ting er, hvad vi 
fra politisk hold kan gøre. Noget andet er, at 
den her kamp også skal vindes ved, at I råber 
langt mere op, end I har gjort hidtil. 

Underernæring koster det danske samfund 6 milliarder kroner. Tallet er 2 milliarder kroner, når vi taler overvægt.  
Hvordan forholder sundhedsordførere, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner sig til det faktum?  
Præcise svar svæver i luften, og alle har travlt med at kaste ‘aben’ videre - til de andre.
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      Underernæring og overvægt har 
været et problem længe. Hvad skal der 
til for at hive det længere op på den 
politiske dagsorden?

- Det har jeg forsøgt talrige gange. Men det 
er som at banke i en dyne eller tale til en dør. 
I min kommune (Greve, red.) har vi politisk 
fået vendt skuden. Men det har så også 
taget ti år. Sidste skud på stammen er, at der 
er frit madvalg, så man også kan spise ude - 
sammen med andre. Det er jo noget, vi ved; 
ældre spiser mere, hvis de ikke er alene.  

     Hvad er hovedproblemet,  
som du ser det? 

- Økonomi. Penge, simpelthen. Især kommu-
nerne er spændt hårdt for. Og så er det ikke 
sundhed og ernæring, der står højest på pri-
oriteringslisten. Fra DF har vi sagt, at vi gerne 
sætter penge af til, at alle de nye sygehuse,  
supersygehusene, får bygget køkkener. Det 
gør man jo ikke nu. Men der er jo tale om en 
engangsinvestering. Det ville vi gerne være 
med til. 

     En ting er at pege på, hvad alle andre 
ikke gør. Men hvad gør du selv for at 
sætte det på dagsordenen?

- Jeg har råbt op. Udfordringen er, at en 
sundhedsminister også er lavt rangeret i 
ministerhierarkiet. Problemet er, at alt bliver 
noget med at slukke ildebrande i stedet 
for at lave en national, sammenhængende 
sundhedsindsats. Som jeg ser det, er det især 
også kommunerne, der savner økonomi til 
for alvor at kunne gøre en forskel. 

      Så hvad gør du nu?

-  Jeg vil først og fremmest gentage kravet 
om, at sygehusene bør have deres egne 
køkkener.

      Kritikken går også på, at mange 
vejledninger og retningslinjer ligger og 
samler ‘digitalt støv’. Hvad er din kom-
mentar til det? 

-  Det er rigtigt. Det gør man med mange 
politikker. Den bliver udarbejdet, og så sker 
der ellers ingenting.  For mig at se skal vi 
sørge for, at langt mere af det vi gør bliver 
evalueret, så vi rent faktisk kan lave værk-
tøjer, der kan bruges af andre - på tværs af 
regioner, på tværs af kommunegræner.

 Du har tidligere udtalt, at der er poli-
tisk lydhørhed, men at ‘politikerne ikke 
kender løsningen’ på de ernæringsmæs-
sige udfordringer, vi står overfor? Hvad 
mener du med det?

- Der er virkelig mange politikere, der ikke 
har et faktuelt billede af de udfordringer, vi 
står overfor. Både i det kommunale system 
og her på Christiansborg. Jeg savner, at 
fagpersonerne - jer - er mere offensive i 
medierne, så de her historier kan komme 
ud. Jeg har en faglighed (Flemming Møller 
Mortensen er uddannet sygeplejerske, red.), 
men det er der ikke mange, der har.

  Hvis du har en faglighed, kan man 
også sige, at du har et større ansvar for 
også at råbe dine kolleger op? 

- Det er ikke mig, der er leder i hverken 
regioner eller kommune. Hvis jeg sad som 
udvalgsformand i en af landets kommuner 
ville jeg sige: Hallo, den mad vi serverer, og  
den organisering vi har, den holder ikke. 

 Så du siger, det ikke er en politisk 
opgave? 

- Det er også en politisk opgave. Faktisk har 
den her regering prioriteret at lave en række 
nationale kliniske standarder på det her 
område. 

 Men der er jo ikke tilført flere  
ressourcer. Tværtimod? 

- Jeg mener ikke, at det er flere ressourcer, 
der skal til. Opgaven ligger i kommuner 
og regioner. De har de ressourcer, der er 
nødvendige. Det er fagpersonerne på det 
her område, der skal komme lidt mere ind i 
kampen. 

 Professor Jens Kondrups påstand er, 
at det er fint med vejledninger og pjecer. 
Men det han savner er, at vejledningerne  
bliver implementeret. Hvad kan du gøre 
for at skubbe på her? 

- Det er også min konklusion, at implemen-
teringen halter. Men igen, det er måske lidt 
frækt sagt, men det her skal drives af faglig-
hed. Kom nu ind i kampen, diætister. Og så 
vil jeg sige, at jeg tror, den fornødne viden 
eksisterer i regionerne. Det er i kommunerne, 
det halter. 

 Du skubber aben videre til  
kommunerne? 

- Det er ikke et spørgsmål om at lægge 
ansvaret fra mig. Vi bærer allesammen en del 
af ansvaret. Ressourcerne er der i regionerne 
og kommunerne, men jeg anerkender, der er 
ikke noget quick fix her.

Skarpe spørgsmål til 
sundhedsordførerne

Flemming Møller Mortensen, 
Socialdemokratiet (S)
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Liselotte Blixt,  
Dansk Folkeparti (DF)
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      6 milliarder på grund af underernæ-
ring. 2 milliarder i merudgifter på grund 
af overvægt. Og situationen er ikke ny. 
Hvorfor bliver der ikke gjort noget fra 
politisk hold? 

- Der er en klar undervurdering fra politisk 
hold i forhold til at forstå, hvilke problemer 
vi står overfor. Det oplever jeg i hvert fald. 
Det er ikke hele forklaringen, men vi lever i 
et kaloriesamfund, hvor folk er bange for at 
putte sukker på deres havregryn. Der er en 
større accept af og en idealisering af det her 
med at være tynd. Det er simpelthen et tabu 
at snakke om, at folk er undervægtige. 

      Så idylliseringen af det her med at 
være tynd er også med til at undervur-
dere problemet med undervægtighed? 

- Præcis. Det der skal til er også en hold-
ningsændring, så man ikke går i selvsving 
over en sukkerpolitik i en børnehave. 

      Men der ligger også et politisk an-
svar her. Hvad gør I for at sætte det på 
dagsordenen? 

- Vi er mange, der bærer et ansvar. Men 
det er mit indtryk, at mange politikere ikke 

forstår problemets omfang. Forebyggelse er 
ikke top of mind i politikernes bevidsthed på 
det her område.

     Men hvad skal der til?

- Regionerne skal begynde at prioritere det 
her med at veje patienterne, når de skrives 
ind - og ud. Mange sygeplejersker tager et 
blodtryk, men de vejer ikke folk. Persona-
lerne bør være mere bevidste om, at vægt 
betyder noget. Dertil kommer, at langt det 
meste af den mad, der serveres, ikke smager 
godt. Det er et kæmpe problem. Og et 
problem, der bør løftes af regionerne. Meget 
tyder bare på, at regionerne ikke gør en dyt 
ved det her. 

     Men hvad vil du gøre? 

- Det jeg kan gøre er at opfordre ministeren 
til at lave en national handleplan på det her. 
I samarbejde med regionerne og kommu-
nerne. Problemet er jo, at der ikke er en 
strategi. Der er ikke nogen plan. I bund og 
grund kræver det en sundhedsminister, der 
gider gøre noget. Det sker tilsyneladende 
ikke. 

     Så du vil tage det op med de  
relevante ministre?

- Hvis I skriver artiklen og beder mig spørge  
ministrene, vil jeg gøre det i en spørgetime 
og stille spørgsmålet til Manu Sareen og Dan 
Jørgensen: En ting er en hvidbog. Noget an-
det er opfølgning og implementering: Hvad 
har I tænkt jer at gøre? Det gør jeg gerne. 

Özlem Cekic, 
Socialistisk Folkeparti (SF) 

FACTS, VI PRÆSENTEREDE FOR SUNDHEDS-
ORDFØRERE, DANSKE REGIONER  
OG KOMMUNERNES LANDSFORENING. 

UNDERERNÆRING
1.  Underernæring koster det danske samfund 6 

milliarder kroner. Der er potentielt 1,8 milliard 
kroner at spare (1). 

2.  Halvdelen af de ældre i hjemmeplejen og på ple-
jecentre har et BMI, der er under det ideelle. Et 
tal, der er et par år gamle, fortæller, at 225.000 i 
hjemmeplejen og på ældrecentre er undervægti-
ge. 20 procent er underernærede (2). 

3.  Op mod hver sjette plejehjembeboer er så un-
dervægtig, at det går ud over evnen til at være 
selvhjulpen og kan resultere i depressioner, lavt 
socialt engagement, akutte infektioner og høj 
dødelighed (3). 

4.  30 procent af dem, der bliver indlagt, taber sig 
(4).

5.  At tabe sig ved indlæggelsen øger risikoen for 
genindlæggelser og flere både psykiske og 
andre fysiske følgesygdomme (5). 

6.  Hvis man ernærer patienterne ordentligt, kan 
man halvere genindlæggelserne de næste 3 
måneder (6). 

7.  Tre sygehuse - Rigshospitalet, Hobro, Nykøbing 
Falster lavede en interventionsundersøgelse, der 
- ved en indsats der blandt andet involverede de 
kliniske diætister - fik det resultat, at 80 procent 
af de indlagte nåede deres mindstebehov for 
energi (7).

Se kilder i boks nederst til venstre.

OVERVÆGT 
1.  I følge Sundhedsstyrelsen er overvægt et stigen-

de problem for folkesundheden. Hvert 8. barn 
vejer således for meget. Samtidig er forekom-
sten af overvægt steget markant, især blandt 
yngre aldersgrupper.

2.  Siden 1987 ses en væsentlig stigning i forekom-
sten af overvægt blandt voksne, især blandt de 
yngste aldersgrupper (16-44 år). I denne peri-
ode er andelen af voksne med svær overvægt 
fordoblet (baseret på landsdækkende data).

3.  47 procent af den voksne befolkning (16 år 
eller derover) er overvægtige. Således er 33 
procent moderat overvægtige, mens 13 procent 
er svært overvægtige. Markant flere mænd 
end kvinder er moderat overvægtige, mens der 
ikke er nævneværdig kønsforskel i andelen af 
borgere med svær overvægt. Forekomsten af 
overvægt stiger med alderen for begge køn – 
dog kun op til 75 år (baseret på landsdækkende 
data).

4.  1.300-1.400 voksne dør hvert år af sygdomme 
relateret til overvægt, svarende til to procent af 
alle dødsfald.

5.  I 2005 blev sundhedsvæsenets nettoomkost-
ninger som følge af overvægt opgjort til 1.473 
mio. kr. I 2012-priser svarer det til 1.691 mio. 
kr. Hvis man tager højde for befolkningstilvækst 
samt en stigning i andelen af borgere med over-
vægt, estimeres de årlige nettoomkostninger for 
sundhedsvæsenet til 1.988 mio. kr.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. 

Kilder
1.  Professor Jens Kondrup og rapporten: “Underernæring. Det skjulte samfundsproblem,  

Kost og Ernæringsforbundet, 2014.

2.  Sundhedsstyrelsen samt rapporten “Underernæring. Det skjulte samfundsproblem,  
Kost og Ernæringsforbundet, 2014.

3.  Professor Kjeld Møller Pedersen: “Sundhedsøkonomi ved underernæring blandt ældre”  
i udgivelsen “Perspektiv”, 2013.

4.  “Underernæring. Det skjulte samfundsproblem, Kost og Ernæringsforbundet,  
2014 og rapporten Patienters oplevelser af maden”, Region Hovedstaden, november 2014.

5.  Professor Jens Kondrup, Professor Kjeld Møller Pedersen.

6. Rapporten: “Underernæring. Det skjulte samfundsproblem.”

7.  “Effect of nutritional support on clinical outcome in patients at nutritional risk”  
Clinical Nutrition, Jens Kondrup et.al
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FOKUS

Danske regioner:  
Vi arbejder seriøst med  
ernæring, men kan forbedre os

Af journalist Nana Toft

- Indledende og helt generelt kan jeg for-
tælle dig, at vi har fokus på de temaer, 
du spørger ind til. 

Sådan indleder Carl Holst sin mail til Fag-
bladet Diætisten, der har sat næstformand, 
regionrådsformand for Region Syd og ikke 
mindst formand for sundhedsudvalget i 
Danske Regioner stævne for at tale om de 
ernæringsmæssige udfordringer, der er i det 
danske samfund. 

Han understreger, at regionerne over en 
bred kam arbejder seriøst med ernæring og 
fremhæver indledningsvis to nye initiativer: 
For det første er de nye sundhedsaftaler for 
2015-2018 netop godkendt. Her er også 
aftalt en indsats om samarbejde på tværs 
af sektorerne omkring ernæring. Et særligt 
fokusområde er ernæringsscreening, så man 
kan reducere antallet af både indlæggelser 
og ikke mindst genindlæggelser. 
For det andet har Regionsrådet (i Region Syd,  
hvor Carl Holst er regionsrådsformand, red.) 
besluttet at sætte fokus på forebyggelse af 
overvægt.

Samtidig er næstformanden ikke bleg for at 
indrømme, at der er plads til forbedringer: 
- Vi arbejder meget seriøst med ernæring i 
regionerne. Jeg forventer, at vi inden året er 
omme har en beslutning i Regionsrådet og 
en samarbejdsaftale med kommunerne og 
almen praksis klar. Jeg indrømmer dog gerne, 
at vi kan forbedre os endnu mere,” lyder det 
fra  Carl Holst. 

Lysten til at spise 
Ifølge professor Jens Kondrup fra LIFE - Det 
Biovidenskabe lige Fakultet, taber 30 procent 
sig, når de er indlagt på et af landets sygehu-
se. Carl Holst forklarer, at der er flere initiati-
ver på forskellige sygehuse, der arbejder med 
at få især ældre, småtspisende patienter til at 
indtage mere mad. 
- Vi arbejder med flere tiltag, der ligger ud 
over den ernæringsscreening, jeg allerede 
har fortalt om, siger Carl Holst og nævner, 
at man på geriatrisk afdeling på OUH har 
byttet rundt på madplanerne, så den varme 
mad kommer til frokost. På det nye sygehus 
i Aabenraa har man indrettet en 
restaurant, hvor man kan 
bestille a la carte, ligesom 
der er måltidsvogne, der 
står på afdelingerne 
døgnet rundt. En idé 
der ifølge Carl Holst 
også skal implemente-
res i psykiatriens nye 
byggeri i Aabenraa 
og Sønderborg i 
løbet af de næste 
par år. 

Næstformand i Danske Regioner og formand for sundhedsudvalget, Carl Holst, understreger, at der er fokus på både  
under- og overvægt. - Jeg indrømmer dog gerne, at vi kan forbedre os endnu mere, lyder det.
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- Det er lysten til at spise, der skal stimuleres, fortæller 
Carl Holst. Han nævner samtidig, at sygehusene  
arbejder på at implementere et kostprogram, der 
bliver koblet direkte ind i patientjournalen. Her er 
det meningen, at patienterne selv taster deres egen 
diagnose ind, deres BMI og får forslag til retter, de 
kan vælge - og hente i restauranten. 

Giv erfaringerne videre
Det er netop den samlede koordinerede indsats på 
tværs, der bliver fremhævet som en af de særligt 
store udfordringer, når det kommer til både under- og 
overvægt i Danmark. Det fremfører især professor 
Jens Kondrup. Ifølge professoren er der initiativer ‘hist 
og pist’, men en stor fælles strategi glimrer ved sit 
fravær, ligesom erfaringer fra projekter, der har vist 
sig effektive i forhold til f.eks. at få ældre til at tage 
på i vægt under indlæggelser, ikke bliver givet videre. 
Hvorfor ikke udbrede de gode erfaringer, spørger Jens 
Kondrup. Svaret fra Carl Holst er dog kort. - Jeg ken-
der ikke de konkrete projekter, men hører gerne om 
de erfaringer, de har gjort sig, skriver han og henviser 
samtidig til de nye sundhedsaftaler. 
- Her har vi netop forpligtet os til at samarbejde bedre 
med kommunerne på det her område. Det er et ud-
tryk for, at vi tager området seriøst, skriver Carl Holst. 
Den påstand møder dog kritik fra professor Jens 
Kondrup: Ingen i ledelseslaget siger: Det her (underer-
næring, red.) er en vigtig opgave.
Her er Carl Holst dog uenig. 
- Vi har dygtige sundhedsprofessionelle på vores 
sygehuse. Jeg ved, at de ser ernæring som et vigtigt 
element i behandlingen. F.eks. har man på Sygehus 
Sønderjylland nedsat et ernæringsudvalg, hvor der 
både sidder læger, diætister og andre. Sygehusdirek-
tionen deltager også i møder. Det ledelsesmæssige 
fokus er helt centralt, lyder det fra Carl Holst. 

Borgernes og patienternes eget ansvar 
Under- og overvægt koster det danske samfund 
milliarder af kroner ifølge Jens Kondrup. Carl Holst vil 
gerne tage sin del af ansvaret, men understeger, at de 

ikke påtager sig det alene. 

- Jeg vil gerne understrege, at patienter og 
borgere selv har et ansvar for at spise sundt og 
undgå overvægt eller underernæring. Vi tager 
vores del af ansvaret, men der er mange ting, 
der spiller ind, når vi taler ernæring. Det er 
med andre ord komplekst. 

Så hvad er næste skridt? 
- Vi skal hele tiden være opmærksom på 
nye tiltag som f.eks. de gode erfaringer fra 
Rigshospitalet, Herlev og Nykøbing Falster. 
I forhold til fedmeproblematikken prøver vi 
at skabe et endnu bedre samarbejde med 
kommunerne, så vi får nogle løsninger, der 
er forankret i både regionalt og kommu-
nalt regi. 

En national handlingsplan må være 
at anvende en hær af kliniske diæti-
ster som en del af løsningen på både 
underernæring og overvægt.

Af Mette Pedersen, formand for FaKD

At have fokus på et problem løser det ikke.  Men det er rigtig 
glædeligt, at politikere ser positivt på muligheder og løsnings-
forslag. 

Bevar køkkenerne og gør maden ekstra indbydende -  ja, det vil langt 
hen af vejen hjælpe de indlagte patienter med at få dækket deres 
energi- og proteinbehov.

Standarder, retningslinjer og ernæringsscreening er et must. Men 
forskning og evaluering af indsatser er også vigtige, så man bl.a. kan 
sikre, at retningslinjer er ordentligt implementeret og dermed kommer 
patienterne til gavn.

Kliniske diætister kan motivere de patienter, der kan spise, og de kan 
løse udfordringerne for patienter, der ikke kan spise nok. Dette gøres i 
tværfagligt samarbejde med sygeplejerskerne og lægerne. Men det er 
nødvendigt at gøre brug af de kliniske diætister og deres ekspertise. 
Sygeplejerskerne er i forvejen blæksprutter, og hverken tiden, viden 
eller deres ”ernærings-arm” rækker! Og lægerne har lige så travlt…
De kliniske diætister bør være en ligeså naturlig del i et hospitalsfor-
løb, som at en indlagt skal have træning af en fysioterapeut for at 
mindske funktionstabet. En indlagt underernæret patient skal have en 
ernæringsplan- og den skal lægges af en klinisk diætist, og der skal 
ligeledes være mulighed for tætte opfølgninger - også efter udskrivel-
sen. 

Derfor skal der anvendes MANGE flere kliniske diætister, og der skal 
være ernæringsenheder på alle sygehuse. Der skal skabes bedre 
mulighed for opfølgning af patienterne, både under indlæggelsen og 
efter udskrivelsen til enten eget hjem eller i kommunerne.

Så JA – Vi skal ind i kampen, og også mens der udvikles gode serve-
ringsprojekter, en ny menu-APP eller appetitstimulerende kost. 

Og vi vil meget gerne trække i arbejdstøjet – men jobbene skal være 
der, tak! 
Kliniske diætister er fuldgyldigt omfattet af autorisationsloven og bør 
lukkes ind i ”VIP loungen” med bl.a. lægerne, sygeplejerskerne og 
fysioterapeuterne.

Benyt jer nu af, at de kliniske diætister allerede er en del af sundheds-
personalet.
Så skal vi hjertens gerne kæmpe vores kamp og vise de gode resulta-
ter.
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Kommuner:  
Flere parter skal  
arbejde sammen

Af journalist Nana Toft

”Overvægt og undervægt er komplekse 
problematikker, hvor der ikke findes 
nogen nemme løsninger, og hvor der 
mangler viden om, hvad der skal til for 
at løse problemerne”. 

Sådan lyder det fra Thomas Adelskov, 
formand for Kommunernes Landsforening, 
KL’s sundhedsudvalg. Ifølge ham er udfor-
dringerne ikke nogle, KL kan løse alene. 
Nye løsninger skal findes i samarbejde med 
en lang række andre aktører. Overvægt er 
blandt andet også et resultat af et langt 
større udbud af slik, fastfood og sodavand, 
forklarer Thomas Adelskov. 

”Det frister jo børnene og familierne. Vi er 
også blevet langt mere stillesiddende. Vi 
tilbringer langt flere timer foran en skærm, 
transporterer os mere i bil og har mere 
mekanisk hjælp til husholdningen”, og ”Vi 
har brug for at tænke en sundere livsstil ind i 
en moderne livsstil. Her har vi brug for hjælp 
fra staten, erhvervslivet, universiteterne og 
borgerene for at finde nye løsninger”, siger 
Thomas Adelskov. 

Forældrene har et ansvar 
Når det drejer sig om overvægt, er det kom-
munens opgave at hjælpe børn og forældre 
godt på vej “ved at støtte op om en sundere 
livsstil”, skriver Thomas Adelskov. 

”Kommunerne gør blandt andet et stort 
stykke arbejde med at vejlede familierne i 
sunde mad- og motionsvaner gennem sund-
hedsplejen. I dagtilbud arbejdes der målrettet 
på, at børnene lærer glæden ved at være 
fysisk aktive og spise sundt. Med skolerefor-
men er motion og bevægelse også blevet en 
integreret del af alle børns skoledag”, forkla-
rer Thomas Adelskov, der dog understreger 
forældreansvaret. 

”Det er dem, der skal lære deres børn sunde 
vaner”, pointerer Thomas Adelskov, der 
dog samtidig vender tilbage til det faktum, 
at overvægt og undervægt er komplekse 
problematikker, og at der i særdeleshed bør 
arbejdes på at indsamle viden om, hvad der 
virker. 

”Kommunerne har i de sidste 2 1/2 år arbej-
det på at implementere Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker. Vi bidrager gerne til, at 
der kommer ny viden om effektive indsatser, 
men vi har behov for, at universiteterne i 
højere grad tilpasser deres forskning til den 
kommunale praksis for at generere ny viden 
og løsninger”, lyder det fra Thomas Adels-
kov. 

Nye værktøjer i alle landets kommuner
Hvad angår underernæring, anerkender 
Thomas Adelskov, at det er et reelt problem 
og fremhæver især ældregruppen. - Det skal 
vi tage meget alvorligt, skriver han.

”Det samfundsøkonomiske aspekt er jo 
en ting, men vi skal primært gøre en stor 
indsats, fordi underernæring giver dårligere 
helbred og livskvalitet for de ramte ældre”. 
På spørgsmålet om, hvad der konkret bliver 
gjort fra kommunalt hold, skriver Thomas 
Adelskov: 

”Årsagerne til undervægten og løsninger 
på, hvordan appetitten kommer tilbage, skal 
findes i samråd med den ældre og de pårø-
rende. Borgere i eget hjem og på plejehjem 
er borgere i egen bolig. De ældre har selv 
ret til at bestemme, hvilken mad de vil spise, 
ligesom resten af befolkningen har”. 

Thomas Adelskov påstår, at kommunerne har 
et øget fokus på madens ernæringsmæssige 
kvalitet og de ældre borgeres risiko for at 
udvikle underernæring. 
 
”Det er mit indtryk, at alle kommuner arbej-
der med en eller anden form for metode til 
opsporing af underernæring”.

I kommunerne kan vi ikke løse problemerne alene. Vi har brug for hjælp fra 
staten, erhvervslivet, universiteter og borgere for at finde nye løsninger, siger 
formand for KL’s sundhedsudvalg, Thomas Adelskov.

FOKUS

18



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

Når du sender din 
patient trygt hjem...

... fortsætter Mediq Danmark’s diætister dit arbejde

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

... når viden er vigtig

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

Bestil vores nye katalog for klinisk ernæring.

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

1

�
…når�viden�er�vigtig

�
…når�viden�er�vigtig

Ernæringsdrikke,�tilskudsprodukter,�sondeernæring�og�tilbehør



NCP
NCP KLUMMEN

Af Sofie Wendelbo, klinisk diætist og NCP-nørd, ncp@sofiewendelboe.dk

Dokumentation, dokumentation  
og atter dokumentation -  
er det virkelig så vigtigt?

Ja, selvfølgelig skal vi dokumentere vores 
diætbehandling og ernæringsvejledning. 
Både til os selv og til de kolleger, som evt. 
skal overtage vores klienter.  Og vi skal 
vise vores tværfaglige samarbejdspartnere 
og vores ledere, præcis hvad det er, vi kan 
som ernæringsprofessionelle.  Som klinisk 
diætist har man journalføringspligt (Mini-
steriet for Sundhed og forebyggelse 2013, 
Journalføringsbekendtgørelsen BEK nr. 3 af 
02/01/2013), det gælder ikke for de øvrige 
professionsbachelorer i ernæring og sund-
hed (PBES). Det kan dog anbefales, hvis NCP 
bruges som metode. 

Dokumentation er en vigtig del af NCP. 
Det er en del af hvert enkelt trin, og det 
beskrives, at der både skal dokumenteres 
og begrundes, hvad der gøres - og ikke 
gøres -  i forbindelse med diætbehandling 
og ernæringsvejledning. En del af dette er 
at dokumentere, hvorfor det er vigtigt at gå 
videre til det næste trin og give en videnska-
belig begrundelse for hvorfor / hvorfor ikke.

Den amerikanske diætistforening, AND 
(Academy of Nutrition and Dietetics) anbe-
faler ikke en bestemt måde at dokumentere 
NCP. Det vigtigste er, at terminologien bru-
ges, og at alle 4 trin i NCP er dokumenteret. 

De enkelte trin
 Trin 1,  Ernæringsvurderingen, skal doku-
mentere alle de data, du mener er relevante 
for den enkelte klient, og kun de data. Alt, 
der dokumenteres, skal bruges i ernærings-
interventionen. Du skal dokumentere, hvilke 
retningslinjer, du bruger til at sammenligne  
data med, fx National Klinisk Retningslinje 
(NKR), ESPEN guideline eller FaKD ramme-
plan.

  Trin 2   Ernæringsdiagnosen, er dokumen-
tation af hele redegørelsen for ernærings-
diagnosen og alle de ernæringsdiagnoser, 

du observerer. Dvs. at der sagtens kan være 
flere, der skal dokumenteres i samme notat.

 Trin 3  Ernæringsinterventionen, skal 
indeholde en ernæringsanbefaling baseret 
på gældende retningslinjer, den målsætning, 
du har fastsat i samarbejde med klienten, 
og en prioritering mellem ernæringsdiagno-
serne baseret på klientens målsætning og 
behov. Derudover skal du dokumentere de 
interventioner, du iværksætter. 

 Trin 4  Ernæringsmonitorering og –eva-
luering, skal udvælge og dokumentere de 
indikatorer, der skal monitoreres, og hvor-
dan dataindsamling skal foregå. For hver 
indikator skal der fastsættes succeskriterier 
for at kunne evaluere effekten af ernærings-
interventionen. 

Brug en skabelon
En måde at ”tvinge” NCP ind i sin doku-
mentation er at bruge en skabelon. Det 
hjælper til at sikre, at man har husket det 
hele og til, at dokumentation af ens diæt-
behandling/ ernæringsvejledning er ensartet 
fra gang til gang. Når først skabelonen er på 
plads, er det lettere at tænke NCP ind i alle 
samtaler.
Jeg hører ofte, at det er svært at få NCP 
til at passe ind i den dokumentationsform, 
man allerede har til rådighed. Dog har jeg 
endnu ikke set et system, hvor det ikke kan 
lade sig gøre. Her kan det hjælpe, at man på 
samme arbejdsplads beslutter, hvordan de 
enkelte trin dokumenteres. 

Det optimale er selvfølgelig et system med 
overskrifterne fra NCP, gerne med flere rulle-
felter, så der bare skal vælges indikatorer, en 
ernæringsdiagnose og en intervention. Indtil 
dette sker, må vi bruge de systemer, vi har til 
rådighed. AND har udarbejdet et elektronisk 
journalsystem, som kan købes og bør kunne 
tilpasses de enkelte journalsystemer. Min 

Initial  
samtale:
Initial diætbehandling ved …

ERNÆRINGSVURDERING
Relevante data (=indikatorer) 

ERNÆRINGSDIAGNOSE
... relateret til … dokumenteret ved …

ERNÆRINGSINTERVENTION
Ernæringsanbefaling: … 
Prioritering: … 
Målsætning: … 
Undervist i: … 
Vi aftaler: … 
Udleveret:
Opfølgning: … 

ERNÆRINGSMONITORERING OG  
– EVALUERING
Indikatorer og succeskriterier: Monito-
rering af … (indikatorer) med henblik 
på … (succeskriterier) ved hjælp af … 
(metode til at indsamle data)

Pt. er informeret om ovenstående og 
samtykker til plan
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Dokumentation, dokumentation  
og atter dokumentation -  
er det virkelig så vigtigt?

viden om det tekniske, når NCP skal imple-
menteres i et eksisterende journalsystem, er 
desværre begrænset, så jeg kan kun anbefa-
le, at AND kontaktes, hvis dette er relevant.

Jeg har to skabeloner, som jeg bruger i min 
daglige praksis; en til en initial samtale og en 
til en opfølgning. Begge skabeloner er gemt 
i journalsystemet (OPUS arbejdsplads) som 
en standardtekst, så jeg bare skal udfylde de 
relevante data. 

Fremtidsscenarie – audit 
Jeg drømmer om, at der i fremtiden kan 
udføres audit på ernæringsprofessionelles 
dokumentation, både for at vurdere i hvilken 
grad NCP er implementeret og evaluere kva-
liteten af vores dokumentation, og for at øge 
kvaliteten af vores kliniske praksis. 

Elin Lövestam har skrevet en artikel og udar-
bejdet et auditskema, som kan bruges til lige 
præcis dette. 
Læs hele artiklen på: http://on linelibrary.
wiley.com/enhanced/doi/10.1111/scs.12049/, 
og se uddrag af auditskema øverst  på denne 
side.

Det er med udgangspunkt i dette auditske-
ma, at jeg har udarbejdet en række hjælpe-
spørgsmål (faglig refleksion), som kan bruges 
i forbindelse med udarbejdelse af et journal-
notat. Hvis du kan svare ja til alle spørgsmål, 
så har du husket alt, der er relevant for NCP.

Ja, dokumentation er vigtig
Opsætningen i dit journalsystem kan det 
være svært at få indflydelse på, og hvor-
dan du dokumenterer NCP er et personligt 
valg, men det er min påstand, at alle kan 
dokumentere NCP på en måde, så alle 4 trin 
fremgår på en præcis og forståelig måde.

Ved at tage dig tid til at lære at dokumentere 
lidt anderledes, end du plejer, vil du ikke kun 
hjælpe dig selv i din egen praksis, når du 
skal have en opfølgende samtale. Du vil også 
hjælpe dine tværfaglige samarbejdspartnere, 
når de skal læse dine notater. Måske tager de 
første notater lidt længere tid, end du er vant 
til, og måske vil de blive lidt længere end 
ellers, men til gengæld er de præcise, og de 
opfølgende samtaler bliver meget lettere, når 
forarbejdet er gjort ved den initiale samtale.

Opfølgende 
samtale:
Opfølgende diætbehandling ved …

ERNÆRINGSDIAGNOSE 
(nok med ernæringsdiagnosen)

ERNÆRINGSVURDERING
Relevante data (=indikatorer) 
Siden sidst: … 
Evaluering: … 

ERNÆRINGPLAN (=ERNÆRINGSINTER-
VENTION + ERNÆRINGSMONITORE-
RING OG –EVALUERING) 
Justering: … 
Opfølgning: … 

Pt. er informeret om ovenstående og 
samtykker til plan

FAGLIG REFLEKSION 
Indeholder din dokumentation følgende elementer?

n Alle 4 trin i NCP, beskrevet præcist og forståeligt, og med brug af terminologien for hver enkelt trin? 
n Al information, der er relevant for klienten, er dokumenteret (og bruges i ernæringsinterventionen), dvs. at irrelevante data er fravalgt.
n  En stærk redegørelse for ernæringsdiagnosen. Se faglig refleksion for ernæringsdiagnosen i NCP klummen ”Sådan konstrueres en 

ernæringsdiagnose” (Diætisten, december 2014 s. 31).
n  Prioritering mellem ernæringsdiagnoser. Beskrivelse af hvor fokus er i din ernæringsintervention baseret på klientens målsætning og 

ønsker.
n Ernæringsanbefaling, se terminologien for trin 3 s. 1-3 (http://www.diaetist.dk/media/245507/terminologi_trin_3.pdf). 
n  Ernæringsinterventioner (plus evidens for hvorfor/ hvorfor ikke disse interventioner er iværksat). En beskrivelse af interventionerne inden 

for domænerne ernæringsundervisning, ernæringsvejledning og koordinering, hvor dette er relevant.
n Målsætning udarbejdet i samarbejde med klienten.
n Angivelse af tidspunkt for opfølgning eller afslutning på forløb.

Evaluation of a Nutrition Care Process-based audit instrument, the Diet-NCP-Audit, for 
documentation of dietetic care in medical records 

Scandinavian Journal of Caring Sciences 
Volume 28, Issue 2, pages 390-397, 5 MAY 2013 DOI: 10.1111/scs.12049 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.12049/full#scs12049-fig-0002 

Evaluation of a Nutrition Care Process-based audit instrument, the Diet-NCP-Audit,  
for documentation of dietetic care in medical records

21



37 millioner fra EU til dansk projekt  
om vedligeholdelse af vægttab 

Mange voksne har held med at tabe sig, 
ofte med hjælp fra diætister, men når 
det gælder om at fastholde vægttabet, 
er de mere på herrens mark, og mange 
ender med at tage på igen. Nu skal En-
heden for Epidemiologisk Kostforskning 
under Parker instituttet på Frederiksberg 
Hospital i Region Hovedstaden sammen  
med en række europæiske partnere 
undersøge, om en værktøjskasse af bl.a. 
IT-applikationer kan få EU-borgerne til at 
holde de tabte kilo fra livet. 

I alt 1.000 borgere fra Danmark, Portugal og 
England, der har haft succes med en slanke-
kur, vil i løbet af 2016-18 blive udstyret med 
en række apps, der råber vagt i gevær, hvis 
de ændrer på deres sunde vaner. Det sker 
som led i projektet NoHoW (Navigating tow-
ards a Healthier Weight) via en bevilling fra 
EU’s Horizon 2020-program, hvor formålet er 
at finde løsninger, der hurtigt og billigt kom-
mer den stigende overvægt i Europa til livs.

- Ny forskning viser, at dét at monitorere sig 
selv, sætte mål og træffe beslutninger på ba-
sis af egne valg måske er den bedste metode 
til at ændre adfærd. Anden forskning peger 
samtidig på, at stress og følelsesmæssig uli-
gevægt er afgørende for, om vægten stiger. 
”Vores forsøgspersoner skal derfor skræd-
dersy deres egen palet af applikationer, som 
skal støtte dem i at fastholde vægttabet ved 
blandt andet at slå alarm, når det er ved at 
gå galt”, siger professor Berit L. Heitmann fra 
Enheden for Epidemiologisk Kostforskning 
på Parker Instituttet, der står i spidsen for 
projektet som koordinator for de i alt 12 del-
tagende partnere fra fem europæiske lande.

Resultater hurtigt ud til borgerne
Applikationerne spænder bredt, fra at tracke   
forsøgspersonerne via GPS og måle deres ak-
tivitetsniveau, til at tilbyde mindfullness-øvel-
ser via smartphone, hvis de er kommet i 
følelsesmæssig uligevægt eller er blevet stres-

sede og dermed i fare for at vende tilbage til 
dårlige vaner før vægttabet.

”Udfordringen i dag er ikke at få folk til at 
tabe sig – det kan de fleste – udfordringen 
er at få vægttabet til at være varigt. Lidt 
populært kan man sige, at 90-95% af alle 
overvægtige kan tabe sig, men kun 5-10% 
kan vedligeholde vægttabet i mere end 5 år” 
siger Berit L. Heitmann. Hun tilføjer:  ”Over-
vægt og fedme påvirker halvdelen af den 
voksne befolkning i Europa. Et sundheds-
problem af den størrelse kræver tilgænge-
lige og ikke mindst skalerbare løsninger og 
kan kun realistisk behandles med brug af 
informations- og kommunikationsteknologi. I 
NoHoW vil vi undersøge, hvordan adfærd og 
færdigheder relateret til både stresshåndte-
ring og følelsesregulering mest effektivt fører 
til vægtvedligeholdelse, og hvordan disse 
komponenter kan leveres til patienterne via 
IT- løsninger”. 

James Stubbs, som koordinerer interventions-
delen i NoHoW og er professor på Derby uni-
versitet, tilføjer: ”Online vægttabsværktøjer, 
herunder apps til mobiltelefoner, er allerede 
bredt tilgængelige, men de er sjældent base-
ret på videnskabelig evidens. For at vægt-
tabsbehandlinger fungerer, skal de engagere 
og motivere brugerne på lang sigt. Også når 
det bliver hårdt, hvor risikoen for at tage på 
i vægt er størst. Det betyder, at der er behov 
for, at vi udvikler evidensbaserede værktøjer 
til at hjælpe dem med at klare stress, negati-
ve følelser og vægttilbagefald.”

NoHoW-projektet gennemføres i samarbejde 
med en af Englands største kommercielle 
aktører inden for vægttab, Slimming World, 
og resultaterne kan derfor hurtigt komme 
over en halv million mennesker til gode alene 
i England.

”Da kliniske diætister varetager succesfulde 
vægttabsforløb for mange patienter i Dan-

mark, kan vi forhåbentlig etablere et rigtigt 
godt samarbejde med diætisterne” siger 
Berit Heitmann og tilføjer, at hun glæder sig 
til løbende at få lejlighed til at fortælle mere 
om NoHoW projektet. 
I kommende udgaver af Diætisten vil pro-
jektet samt rekrutteringsproceduren blive 
beskrevet nærmere.  
        

FAKTA
n  Rekruttering af forsøgspersoner til 

den danske del af projektet begynder 
i 2016 

n  Forsøgspersonerne udvælges blandt 
personer med et dokumenteret vægt-
tab på mere end fem procent af den 
vægt, de havde før ”slankekuren” 

n  Forsøgspersonerne modtager interven-
tion baseret på selvhjælp, motivation 
og stresshåndtering

n  Via en vægt og et særligt armbånd 
fødes information om forsøgsperso-
nernes tilstand trådløst løbende ind til 
projektets database

n  Forsøgspersonerne får personlig feed-
back fra projektet baseret på informa-
tion fra databasen

n  Forsøgspersonerne er opdelt i fire 
grupper, der enten får:

- feedback og motivation
- stresshåndtering via app
-  både feedback, motivation og  

stresshåndtering
-  eller fungerer som kontrolgruppe,  

der ikke modtager feedback.
n  Projektet løber fra 2015-2020
n  Partnerne i projektet er fra Danmark,  

England, Irland, Portugal og Finland.

Yderligere oplysninger:
Professor Berit L. Heitmann
Mobil: 3816 3070
e-mail:Berit.Lilienthal.Heitmann@regionh.dk

FORSKNINGSKLUMMEN

- Praktiserende diætister kan bidrage med rekruttering af forsøgspersoner
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MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag

Af Runa Gisladottir, klinisk diætist i Aarhus kommune, elguo@aarhus.dk

Jeg er en del af en diætistenhed på 11 diætister, som primært står for 
udvikling af ernæringskoncept og -strategi for ældreplejen i Aarhus 
kommune. 

Akutenheden Thorsgården er en korttidspladsenhed med 24 pladser for 
borgere, der har behov for kompleks sygepleje og pleje i kombination 
med træning, inden de er klar til at komme hjem i egen bolig eller videre 
til en anden bolig. Borgeren kommer ofte direkte fra sygehuset, og 
varigheden er afhængig af tilstand og de mål, der opstilles for opholdet, 
og kan variere fra få dage op til maximalt fem uger.

6.45 Børnene vækkes til endnu en ny dag med fart over feltet, madpak-
kerne er smurt, børnene i tøjet, og så er det tid til dagens vigtigste mål-
tid – nemlig morgenmaden. Menuen står på fuldkornstoast med spejlæg 
og forskellig frugt. Min dreng har fået lov til at vælge menuen, da han 
pga. ADHD medicin har svært ved at spise morgenmad. 

7.45 Jeg er trukket i træningstøjet og cykler ned til Fitness world og 
starter min daglige morgentræning - i dag står den på styrketræning, 
som afsluttes med 10 min. coopertest og en proteinshake. Jeg møder 
først kl. 10, så der er tid til morgentræning, og det giver mig en god 
start på dagen. 

9.50 Møder på arbejde, opdaterer min nøglebrik og trækker i arbejds-
tøjet.

10.00 På kontoret hilser jeg først på ernæringsassistenten, som jeg sam-
arbejder med omkring ernæringsarbejdet på Thorsgården. Jeg tjekker 

dagens mail.  Åbner journaler og tjekker mine adviser, som kan være 
korrespondance mellem personalet angående beboerne på Thorsgården.  
Jeg kan også få adviser fra de andre diætister i lokalområderne, hvor 
de gør mig opmærksom på borgere, der indskrives på Thorsgården fra 
netop deres område. 
Herefter laver jeg dagens plan for de beboere, der skal gennemgås i 
forhold til ernæringsplan - der er 2 sondeplaner, der skal revurderes, og 
der er kommet 2 nye beboere - en på fuld sondeernæring og dysfagi 
og en meget småtspisende beboer. I min kalender har jeg yderligere 3 
beboere, som skal revurderes, og 3 kostregistreringer, som skal vurderes, 
- de kommer nederst i dagens plan, da jeg vurderer, at de andre opgaver 
er mere akutte. 

10.30 Terapeutmøde sammen med vores leder. Jeg indgår som en del af 
terapeutgruppen, som består af mig, en fysioterapeut, en ergoteraput 
og en træningsassistent. Vi har en tavle over de 24 beboere (12 på hver 
etage), og her er bl.a. beskrevet, hvorfor de er indskrevet på Thorsgår-
den, evt. også en diagnose, genoptræningsplan, tygge-synke besvær 
(dysfagi), om de har en ernæringsrecept, om de sondeernæres m.m. 
Terapeuterne bruger også tavlen som en oversigt over, hvornår de har 
trænet med den enkelte beboer. 
Et af mødets punkter er bl.a., at Thorsgården er blevet tildelt 2 nye 
special hospitalsenge til afprøvning, da vi er kommet med i et udbud 
om implementering af velfærdsteknologi i Aarhus Kommune.  Et andet 
punkt er angående vores kræsevognsprojekt, hvor der blevet indkøbt 2 
nye kræsevogne. Jeg har bl.a. sat det på dagsordenen efter undervisning 
af plejeassistenter i ernæring, da der skal være ekstra fokus på mellemål-
tider.

11.00 Jeg følger op på de 2 nye beboere, som ankom dagen før.  Note-
rer bestilt sondemad og får lagt ernæringsrecepten ind i journalen. Tager 

Runa Gisladottir er ansat som klinisk diætist i  
Aarhus Kommune i ældreplejen i en 20 timers  
deltidsstilling på Akutenheden Thorsgården.
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kontakt med kontakt-sygeplejersken, og vi laver sammen en sondeplan 
ud fra de anbefalinger, vi har fået fra epikrisen fra sygehuset. Jeg skriver 
i min kalender, at der skal følges op på sondeplanen min. én gang 
ugentligt. Journalen opdateres, og hverdagsplanen + medicinskemaet 
printes ud og vedlægges i borgermappen.
Jeg laver en ernæringsplan sammen med kontaktassistenten på den 
småtspisende beboer, som også kom dagen før. Beboeren skal have 3 
ernæringsdrikke dagligt, og jeg noterer, at der skal være fokus på små 
energiberigede mellemmåltider ud over ernæringstilskuddet.

12.00 Velfortjent frokost sammen med terapeuterne, forløbskoordina-
toren og den administrative medarbejder. Sygeplejersker, assistenter og 
andet personale spiser frokost på et senere tidspunkt, da de tager sig af 
beboerenes frokost. Menuen i dag står på rødkålssalat med pinjekerner 
og en halv kyllingefilet marineret i soja og sød chilisovs fra aftensmålti-
det dagen før. 

12.20 Mødes kort med ernæringsassistenten for at lave en opgørel-
se over, om der skal bestilles ekstra ernæringsdrikke til beboerne før 
weekenden. Alle de beboere, som har en ernæringsrecept, får betalt 
ernæringsdrikke via deres kostpakke. Ernæringsassistenten og jeg 
mødes mindst én gang om ugen for at snakke om ernæringsrelaterede 
problemstillinger på Thorsgården.

12.30 Alle beboere vejes minimum én gang om ugen. Jeg noterer vægt 
i journalerne for at kunne følge op på, om nogle beboere har tabt sig,  
og om de er blevet ernæringsvurderet. Jeg er meget opsøgende, og hvis 
jeg registrerer, at en beboer har tabt sig, tager jeg kontakt til relevant 
kontaktsygeplejerske - eller assistent, og vi laver sammen en plan for 
den enkelte beboer.

13.30 Jeg vurderer de 3 kostregistreringer, der lå på min plads, da jeg 
mødte, og skriver vurderingen op i journalen. I en af vurderingerne får 
beboeren kun 1/3 del af beboerens energibehov, og der laves en ernæ-
ringsplan. 

13.50 Jeg opdaterer min kalender med henblik på, hvilke beboere jeg 
skal følge op på de kommende dage.

14.00 Jeg har fri og cykler de 6 km hjem. Der er altid modvind på vej 
hjem, så jeg er godt rusket igennem, når jeg når hjem.

14.30 Min datter er lige kommet hjem fra skole, og vi beslutter os for 
en lille løbetur i Stavtrup. Hun er lige startet til fodbold igen og har brug 
for lidt løbetræning – så hun er meget motiveret.  Efter løbeturen får jeg 
lavet månedens medarbejder-challenge, som denne måned er Wall-sit – 
mit mål er at vinde denne måneds vandrepokal. 

Efter lektier med børnene og tilberedning af aftensmad tænker jeg 
tilbage på en meget indholdsrig arbejdsdag, og jeg glæder mig til en ny 
dag i morgen.

Runa Gisladottir er ansat som klinisk diætist i  
Aarhus Kommune i ældreplejen i en 20 timers  
deltidsstilling på Akutenheden Thorsgården.
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Sundhedskartellets overenskomster for 
regionerne og kommunerne er nu ved-
taget og trådte i kraft den 1. april 2015. 
Lønfremgangen til FaKD medlemmer er 
lille.

10 års tillæg til kliniske diætister i  
regionerne
Som noget nyt indføres det helt generelt, 
at kliniske diætister i regionerne får et årligt 
tillæg på DKK 11.900 årligt. Det er knap 
DKK 1.000 mere om måneden på lønsed-
len. Tillægget vil man først få efter 10 års 
sammenlagt beskæftigelse på grundlag af 
grunduddannelsen. Det er ikke meget, men 
det er dog en forbedring i forhold til tidli-
gere. Mange FaKD medlemmer med mange 
års anciennitet har haft svært ved at forstå, 
hvorfor de efter mange års tro tjeneste blev 
på løntrin 6 og ganske små tillæg. De eksi-
sterende tillæg, som man allerede har, bliver 
ikke berørt af det nye 10-års tillæg. 10 års 
tillægget træder i kraft den 1. april 2016.

Professionsbachelorer i kommunerne 
stiger et løntrin efter 4 år
I kommunerne stiger professionsbachelorer 
i ernæring og sundhed (andre end kliniske 
diætister) til løntrin 6 efter 4 års samlet be-
skæftigelse på grundlag af grunduddannel-
sen. Kliniske diætister stiger fortsat til løntrin 
7 efter 4 år. Men den uacceptable grundløn 
på løntrin 4 for nyuddannede vil stadig gæl-
de. Denne skrev vi om i ”Diætisten” nr. 110 
fra april 2011, som du kan finde på www.
fakd.dk.

Akademisk overbygning er nu under den 
almindelige overenskomst
FaKD har i flere år hjulpet medlemmer med 
overbygningsuddannelser som cand. scient 
med at blive overflyttet til akademikerover-
enskomst. Lønskalaen her er ikke automatisk 
bedre. Den starter lavere end efter Sund-
hedskartellets overenskomst, men den slutter 
højere. Og pensionsforholdene vurderede vi 
som bedre. Mulighederne for lokale løntillæg 
var bedre end efter Sundhedskartellets over-
enskomst. Denne mulighed er nu definitivt 
lukket med den nye overenskomst. Akade-
mikere er omfattet af Sundhedskartellets 
overenskomst. Der er ikke automatisk tillæg 

til en klinisk diætist, der har videreuddannet 
sig til cand. scient. Men pensionsprocenten 
er dog bedre – 17,97 % af lønnen.

Ingen penge til løntillæg
Der er heller ikke i OK 15 afsat penge til for-
deling som løntillæg. Det er derfor budgettet 
på den enkelte arbejdsplads, der afgør, om 
der overhovedet er penge til løntillæg. Det 
er en kedelig fortsættelse af den situation, vi 
har kendt siden OK 11. Du kan derfor med 
fordel stadig orientere dig om de muligheder 
– og krumspring – der skal til for at få løn-
forbedring. Vi har skrevet om dem løbende i 
”Diætisten” gennem 2014. Alle numrene er 
stadig at finde på foreningens hjemmeside.

Lønsamtalen
Aftalerne om de årlige MUS samtaler gælder  
stadig. Og vi anbefaler fortsat, at du tager 
lønnen op her. Hvis det afvises, skal du bede 
om en lønsamtale. Hvis din leder er med på 
ideen om, at du bør indstilles til tillæg, er 
det et væsentligt skridt på vejen til at få det. 
Tillæggene er netop lokale tillæg. Og lokalt 
betyder, at de fordeles ude på hver enkelt 
arbejdsplads.

ADVOKATEN

Meget lille lønfremgang ved OK 15
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KORT NYT OM FAKDDET SKER I FaKD

Tidspunkt Emne Oplægsholder 

08.30-09.00  Morgenmad og registrering

09.00-09.10 Velkomst og præsentation af dagens program Helle Christensen, Næstformand, FaKD

09.10-10.00 Refeeding – er det et problem  Jens Rikardt Andersen, Lektor, 

 hos småtspisende ældre? NEXS, Københavns Universitet

10.00-10.50 Mad, måltider og ernæring til ældre Gitte Breum og Aino Leegaard Andersen 

  Projektchef Mad og Måltid og  

  Ernæringsfaglig konsulent, cand. scient. klinisk  

  ernæring, klinisk diætist, Odense Kommune

10.50-11.10   Pause

11.10-12.00 Gamles sociale liv Jens Kofod 

  Forsknings- og udviklingskonsulent. 

  Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 

  Professionshøjskolen Metropol 

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.50 Dysfagiværktøjskassen – et tværfagligt samarbejde Heidi Niemeier og Miriam Wolf Olsen 

  Klinisk diætist og ergoterapeut 

  Hillerød Kommune 

13.50-14.10  Pause

14.10-14.50 Effekt af ernæringsterapi til patient med  Mette Merlin Husted 

 opfølgende elektronisk tværsektoriel kommunikation  Klinisk diætist, cand. scient. san. 

 om anbefalet ernæringsbehandling 

14.50-15.00 Afslutning Helle Christensen, Næstformand, FaKD

FaKD Temadag d. 18. juni 2015  
Mad, måltider og ernæring til ældre

Temadagen afholdes i Mødecenter Odense,  Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Tilmelding nødvendig. Se hjemmesiden www.fakd.dk
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Ansvarsforsikring 
gennem FaKD
Nu er du automatisk forsikret som selvstændig 
praktiserende diætist

Er dine forsikringer opdateret? Som selvstændig praktiserende 
klinisk diætist anbefaler FaKD, at du som minimum har en ansvars-
forsikring, som dækker dine patienter. FaKD har tegnet denne 
ansvarsforsikring hos Topdanmark. Det betyder, at du som medlem 
af FaKD har denne medlemsfordel og altså er gratis dækket af 
forsikringen.  

Forsikringen trådte i kraft den 1. februar 2015 og dækker det 
ansvar, du har over for dine patienter. Det kan eksempelvis være 
behandling og vejledning af patienter med diverse sygdomme. 
Den dækker også, hvis dine patienter kommer til skade under din 
konsultation. 
FaKD sender dit forsikringsbevis direkte til dig, og får du en skade,  
skal du kun bruge dette. Skaden anmelder du direkte til Topdan-
mark. 

Har du allerede en ansvarsforsikring, kan du altså opsige den og 
spare den årlige udgift.  

Topdanmark har endvidere mulighed for at give dig et godt 
tilbud på resten af dine forsikringer. Kontakt Topdanmark, 
Carsten Bonde Pedersen på telefon 7015 8585. 

FaKD er med i Sundhedsstyrelsens 
arbejdsgruppe vedr. sundhedsfagli-
ge rehabiliteringsindsatser
   Første møde løb af stablen den 22.april

I 2015 afholdes 10 møder i Sundhedsstyrelsen, hvor FaKD sidder med 
i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen ift.:
n  Patientgrupper, der henvises til forebyggelsestilbud i kommunalt regi
n  Indhold i indsatserne inden for fysisk træning, ernæring, rygestop, 

alkohol rådgivning og patientuddannelse
n  Henvisning til og opfølgning på tilbud til patienterne
n  National monitorering af indsatserne

Formanden, Mette Pedersen, og Kirsten Færgemann, der er diætist,  
cand. scient. og ansat som ernæringsfaglig konsulent i Århus kommu-
ne, deltager for FaKD.
Udarbejdelse af anbefalinger for de kommunale patientrettede fore-
byggelsestilbud er en opgave placeret i denne arbejdsgruppe, mens 
standardforløbsplanerne vil blive udarbejdet i de respektive arbejds-
grupper for KOL, diabetes mv.
Vi giver vores mening til kende både ift. indholdet i indsatserne 
inden for ernæringsområdet og patientuddannelse, samt forslag til 
henvisningsmuligheder, antal opfølgninger og hvem der skal varetage  
vejledningerne af patienterne I kommunerne ift. deres diagnoser.

Regeringens sundhedsudspil ”jo før jo bedre” har sat sin kurs, og vi 
er spændte på, hvad det kommer til at gøre for patienterne og vores 
faggrupper.

Børns trivsel
Næstformand i FaKD, Helle Christensen, deltog den 21.april ved 
Sundhedsstyrelsens afslutningskonference for satspuljen:
 
Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre 
sundhedsrisici

Det ligger klart, at vi skal se muligheder for fremtidige arbejds-
opgaver for medlemmer af FaKD.
Så kontakt din kommune – ledende sundhedsplejerske/ledende 
jordemoder og find ud af, hvorvidt der kan tænkes en FaKD’er 
ind i det nuværende/fremtidige tilbud i kommunen. 

Se mere på bloggen på http://www.diaetist.dk/viden/dia-
log-og-netvaerk/bestyrelsens-blog/
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DET SKER I FaKD

Fredag d. 17. april var styregruppen for implementering af Nu-
trition Care Process and Model samlet i Sekretariatets skønne 
lokaler ved Nyhavn i København.

Styregruppen er nedsat i FaKD med henblik på at udarbejde en stra-
tegisk plan for oversættelse og udvikling af NCP materiale til danske 
forhold samt for koordinering og implementering af NCP i Danmark. 
Sofie Wendelboe er styregruppens formand og repræsenterer sygehu-
sene. Derudover er der repræsentanter fra psykiatrien, uddannelserne, 
kommunerne og to ledende diætister. Vi er i alt 7 kliniske diætister fra 
hele landet, så alle regioner er repræsenteret.

På dagsordenen var bl.a. status for implementering nationalt samt 
udarbejdelse af kommissorium for styregruppens fremtidige arbejde.
Det er vores oplevelse, at NCP bruges udbredt i Region Nord, Midt og 
Sjælland. Der tilbydes kurser løbende, og det næste bliver til privat-
praktiserende diætister, som udviser stor interesse.

Der blev udarbejdet kommissorium, som afventer bestyrelsens 
godken delse på næstkommende bestyrelsesmøde. Derudover fik 
vi klarlagt vores målsætning og diskuteret, hvilke anbefalinger vi vil 
videregive bestyrelsen for det arbejde, der fortsat venter for at få 
implementeret NCP nationalt.

Der bør overordnet udarbejdes en projektplan for arbejdet med NCP 
på næste styregruppemøde for at klarlægge det fremtidige arbejde. 
Som en del af det arbejde har styregruppen flere forslag til oplagte 
arbejdsområder.

n  Styregruppen ønsker først og fremmest at få oversat terminologi-
listernes referenceark til dansk. Der er allerede lavet et stort stykke 
arbejde i NCP terminologigruppen med at få oversat terminolo-
gilisterne, så nu mangler ”blot” referencearkene, der hører til de 
enkelte trin.

n  Udgivelse af terminologilisterne og diverse hjælpeark, så de er til 
rådighed for alle.

n  Vi skal fortsat tilbyde kurser med relevans for de enkelte regioner, 
specialer etc.

n  Der bør inddrages de NCP-eksperter, vi har nationalt, samt sørges 
for at uddanne flere ”eksperter”, så arbejdet kan fordeles ud på 
flere hænder.

n  Det anbefales, at der udføres audits, som de har gjort det i Sverige 
og USA for at kvalitetssikre arbejdet med NCP.

n  Derudover anbefaler styregruppen, at der tages kontakt til Sund-
hedsstyrelsen med henblik på, at DRG-koder i fremtiden inkluderer 
NCP-koder.

Styregruppen har møde i sensommeren – igen i de skønne lokaler, 
hvor vi hver gang har fornøjelsen af livgarden – og hvor vi forventer at 
arbejde videre med projektbeskrivelsen.

Status for implementering af NCP  
- møde i styregruppen

Erfagruppe møde med indlagt virksomhedsbesøg 
Erfagruppen for privatpraktiserende diætister var den 14. april på virksomhedsbesøg hos Akademikernes A-kasse.
Besøget gav information om a-kasser og om, hvordan Akademikernes kan støtte selvstændige, privatpraktiserende diætister 
i en situation med arbejdsløshed.
 
Erfagruppen glæder sig over den gratis erhvervsforsikring, som er ny medlemsfordel i FaKD og nød også at kunne netværke med hinanden 
til mødet. 

Erfa-mødet sluttede af med diskussion om ønsker til fremtidige kurser i FaKD-regi, som selvstændige har specielt brug for. Det kunne være: 
markedsføringskurser, herunder nytænkning, sociale medier, adwords, journalistiske fif, og kommunikation,  samt kurser i psykologi, her-
under refleksion til daglig praksis og til brug i vejledning. 
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KORT NYT OM OSDET SKER PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

På Aarhus Universitets-
hospital kaster de sig 
ind i kampen!
Patienter i sondeernæring pålægges en urimelig mer-
udgift til hjælpemidler, som langt overstiger det, man 
almindeligvis vil pålægge en borger for livsnødvendig 
behandling.

Sondeernæring er livsvigtig og mange sondeernærede pa-
tienter har ikke selv råd til det. Ofte er patientens egenbe-
taling 2000 kr. til ernæringen og 2000 kr. til hjælpemidler 
per måned. Det er en urimelig forskelsbehandling, mener 
overlæge Christian Lodbjerg Hvas, klinisk diætist Mette Borre 
og afdelingssygeplejerske Jane Holm. 

Især når man sammenligner med parenteralt ernærede 
patienter og med andre grupper, fx patienter med behov 
for ilttilskud i hjem met. En mulighed er, at hjælpemidler ud-
leveres fra hospitalsafdelin gen, hvilket så skal udmeldes og 
sættes i system. Aktuelt er praksis, at patienterne afsluttes til 
primærsektoren - og egenbetaling.

Her er uddrag af det brev, som Christian Lodberg Hvas, 
Overlæge, ph.d., Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk 
afdeling V på Aarhus Universitetshospital, klinisk diætist 
Mette Borre og afdelingssygeplejerske Jane Holm har sendt 
til Afdelingsledelsen.

Det sidste i ”sagen” er at der nu i samarbejde med afde-
lingsledelsen forberedes en henvendelse til sundheds- 
mini steren. 
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11. juni 2015
DSKE afholder initiativmøde i København omkring ernæring og sundhedsøkonomi.
Se http://dske.dk/DSKE%20arrangementer.html

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

14.-16.oktober 2015
Shaping the Future of Food Safety, Together. Det er temaet for en videnskabelig konferen-
ce, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, holder i Milano. Se Konfe-
renceprogrammet og tilmeldingsformular på EFSA’s website: Shaping the Future of Food 
Safety, Together. Se mere på http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/151014.htm

22.-24. oktober 2015 
EFAD konference 2015, Amsterdam, Holland 
Se mere på http://efadconference.com/

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 

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
Find detaljer om indhold, tilmelding og priser på  
www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/

4. juni 2015,  København
IBS/FODMAP kursus for færdiguddannede diætister, dag 1.

18. juni 2015,  Odense
FaKD´s temadag. Mad, måltider og ernæring til ældre.

18. august 2015, Sorø
NCP kursus. Basal gennemgang af NCP-modellen.

16. september 2015, København
IBS/FODMAP kursus for færdiguddannede diætister, dag 2.   

20. oktober 2015, København 
IBS/FODMAP kursus for færdiguddannede diætister, dag 3. 

6. november 2015, Aalborg
FaKD holder Årsmøde. Program er klar i løbet af sommeren og annonce-
res i Diætisten og på hjemmesiden. 
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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

14541_Nutricia_Annonce_Diætisten_1114.indd   1 30-10-2014   09:29:39


