
DIÆTISTEN

Nr. 138. December 2015. 23. årgang

For alle ernæringsprofessionelle

www.FaKD.dk
www.diaetist.dk

Hvornår bliver ernæringsvrøvl til kvaksalveri?

Tilskud efter sundhedsloven til 
klinisk diætist: Logistikken er på plads

Ny forskning skal udvikle teknologier, der begrænser madspild 
og sikrer god ernæring til patienterne på sygehusene 

FOKUS 
Massefyringer af diætister i 

Region Midt bekymrer FaKD: 
Det kan have fatale 

konsekvenser for patienterne



UDGIVER: 
Foreningen af Kliniske Diætister
ISSN 1395-1169

REDAKTØR
Ulla Mortensen 
redaktoer@diaetist.dk 
Tlf. 20 67 72 31

ANSVARSHAVENDE
Mette Pedersen
mp@diaetist.dk

Deadlines næste udgivelse
Sidste frist for indlæg 15. december.
Sidste frist for annoncer 5. januar.
Nr. 139 udkommer februar 2016.

Indlæg og annoncer sendes til 
sekretariatet, mrk.: “Diætisten”

DESIGN, PRODUKTION OG TRYK
Promovista. Tlf. 86 51 86 86

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg, så de fremstår mere læsevenlige. 
Annoncer og indlæg i Diætisten udtryk ker ikke nødvendigvis redaktionens og Forenin gen af 
Kliniske Diætisters holdning.

  SEKRETARIATSADRESSE
Foreningen af Kliniske Diætister
Sankt Annæ Plads 6
1250 København K
Tlf. 33320039

Mandag - fredag kl. 9-13.00

E-mail: post@diaetist.dk
www.diaetist.dk

Først tak for et godt årsmøde i Ålborg! Der-
næst - hvordan mon 2016 bliver?
2015 har været et år op ad bakke med bespa-
relser på diætistområdet. 

Jeg kan ikke se logikken, når hospitalerne 
pålægges besparelser af os, når vi ser, at ernæ-
ringen er mere og mere i fokus, og sygeplejer-

skerne er mere og mere tidspressede? 

I nogle regioner er man ved at lære, at der skal fysioterapeuter til 
at mobilisere patienterne og ergoterapeuter til at vurdere, om den 
svækkede patient fx fejlsynker. Men hvorfor henvises en patient med 
en ernæringsscore over 3 ikke pr. automatik til en klinisk diætist? 

Vi diætister må åbenbart have svært ved at tydeliggøre, at ingen  
andre kan udføre vores arbejde. De fleste på sygehuse arbejder lørda-
ge eller helligdage, men sjældent kliniske diætister. Det er fair nok, at 
ambulatorier og kommunale tilbud har lukket i weekenden, men bør 
vi overlade ernæringsterapien til andre flere dage om ugen? 
Er vi ok med, at de indlagte sættes på 5:2, fordi de får mindre 
ernæring lørdag og søndag!? 

Diætbehandling og ernæringsterapi er vores spidskompetence og 
ydelse, og kan vi bede om et ydernummer også, tak? En praktiserende 
læge kan sende en henvisning til en fysioterapeut, men stadig ikke til 
en privat praktiserende diætist!

Vi har været til foretræde i folketinget herom, og der blev lyttet. 
I en tid hvor flygtninge og terror fylder medierne, er det dog svært at 
få opmærksomhed på, at de stakkels danskere skal have en bedre ad-
gang til både ernæringsterapi og til diætbehandling ift. deres kroniske 
sygdom. Men ikke desto mindre er det det, FaKD mener: At vi ønsker 
relevant arbejde, og at kvaliteten sikres for patienten. Vi vil gerne 
arbejde tværfagligt, men vi skal alle kende grænserne.
Juletiden nærmer sig, og vi må både have ønsker og håb for det nye 
år. Jeg ønsker, det danske sundhedsvæsen bliver mere fokuseret på 
at ernære patienterne med støtte fra diætister. Jeg håber, kronikere 
i fremtiden vil få lige og fri adgang til at kunne få hjælp, hvis der er 
behov, ved en klinisk diætist. Og jeg håber ligeledes, at revisionen af 
uddannelsen vil styrke faggruppen og have fokus på efteruddannelse 
og relevante jobs - til en løn, der er på niveau med andre professions-
bachelorer.

Glædelig jul & Godt nytår!

Hvor går faggrænserne?

Formanden har ordet
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NOURISHING PERSONAL HEALTH

Udviklet til at skabe optimal tolerance af
sondeernæring hos patienter med forringet
gastrointestinal funktion og malabsorption

•  100 % valleprotein for at fremskynde ventrikkel- 
tømning og mindske reflux 1,2,3

•  50–70 % af fedtet stammer fra MCT for at give en 
bedre fordøjelse og absorption og mindske risikoen 
for fedtmalabsorption4

•  Har lav osmolaritet for at give bedre GI tolerance og 
mindske diarréproblemer5 

• Indeholder peptider for at kunne håndtere diarré6

•  Peptamen AF indeholder omega-3 fedtsyrer, som 
hjælper med at modulere inflammation7,8

 
Når man vil nå behandlingsresultatet hurtigt.

Tolerancen er afgørende for patienter med 
forringet gastrointestinal funktion, tænk

www.nestlehealthscience.dk  
Nestlé Kundeservice: 3546 0167

sondeernæringer

1) Rolandelli RH et al. J.L. Rombeau, R.H. Rolandelli. W.B. Saunders Company, 

1997. 2) Khoshoo V et al. J Ped Gastroent Nutr. 1996, 22:48-55. 3) Fried MD et al.  

J Ped. 1992,120:569-572. 4) Montejo JC et al. Int Care Med 2010; 36:1386–1393.  

5)Protein Quality Evaluation. Report of the Joint FAO/WHO Consultation, 1990.  

6) S. A. McClave et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009 May-Jun;33(3):277-316. 

7) P. Calder. Lipids, Vol. 39, no. 12 (2004) 8) K. Mayer et al. Curr Opinion in Clinical 

Nutrition and Metabolic Care 2008,11:121-127.

Grad A anbefaling fra ASPEN 
Patients with ARDS and severe acute lung injury (ALI) should be  
placed on an enteral formulation characterized by an anti-
inflammatory lipid profile and antioxidants. (Grade: A)6

For sundhedsfagligt personale



Så er der hjælp at hente til dine foredrag, undervisning og 
vejledning. Fødevarestyrelsen er klar med et nyt undervisnings-
materiale til De officielle Kostråd.

59 dias i PowerPoint
Undervisningsmaterialet er bygget op efter de officielle kostråd og 
består af 59 flotte og illustrative dias i PowerPoint. Du kan vælge at 
bruge hele undervisningsmaterialet eller sammensætte din præsenta-
tion, alt efter hvilken sammenhæng og målgruppe, de skal bruges til.  
Undervisningsmaterialet er gratis og kan frit downloades på hjemme-
siden.

Til hvert kostråd vises:
n Det enkelte råd
n  Sådan gør du – med praktiske anbefalinger, tips og tricks til, hvor-

dan du lever efter rådet.
n  Diagrammer og billeder, der på bedste vis illustrerer, hvordan vi kan 

inspireres til at spise efter rådet.
n  En tekst med baggrundsinformation (noter), der kan bruges i under-

visningen.

Med De officielle Kostråd har du, som underviser eller vejleder, et 
videnskabeligt fundament i ryggen, når du kommunikerer kost og 
sundhed ud til dine målgrupper.

Det har været vigtigt for Fødevarestyrelsen at udarbejde et materiale, 
som er enkelt at gå til og flot at se på. Vores håb er, at materialet vil 
gøre det nemmere og mere spændende at hjælpe danskerne på vej til 
at blive endnu bedre til at spise efter rådene.

Hent undervisningsmaterialet på : 
http://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nyt-undervisningsmateria-
le-om-de-officielle-kostraad/
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KORT NYT

Tæt ved hver anden danske kvinde har for meget på sidebe-
nene. Men vejen til sundere kostvaner går gennem oplysning 
– ikke forbud og afgifter, fastholder miljø-og fødevareminister 
Eva Kjer Hansen.

I dag er det næsten lige så almindeligt for kvinder at være overvægti-
ge som ikke at være det. Hvor det for ti år siden var godt hver tredje 
danske kvinde, der var overvægtig, er det nu snart knap halvdelen  
(44 pct.), der har et BMI større end 25, og dermed rykker ind i kate-
gorien ’Overvægtig’. Det dokumenterer den nationale undersøgelse af 
danskernes kost og fysiske aktivitet, som DTU Fødevareinstituttet har 
udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet.

- Det er bekymrende, at kvinderne nu haler ind på mændene, hvor 
mere end halvdelen er overvægtige eller svært overvægtige. Ikke 
alene svækker det danskernes generelle sundhed og livskvalitet i form 
af følgesygdomme - det har også store samfundsøkonomiske omkost-
ninger. Derfor er det i alles interesse, at vi får knækket vægtkurven, 
understreger Eva Kjer Hansen.

Læs mere på:
http://www.food.dtu.dk/Nyheder/2015/10/Danske-kvinders-vaegt-
gaar-fortsat-opad?id=f6c2e6a3-1b11-4d9f-9c11-342da2142486

Nyt undervisningsmateriale  
om de officielle kostråd

Danske kvinders vægt stiger

Jeppe Matthiessen, Afdeling for Risikovurdering & Ernæring
DTU Fødevareinstituttet

E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2015

Flere overvægtige danske kvinder

Anders Stockmarr
DTU Compute

Resultater fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet viser, at dan-

ske kvinders vægt fra 2005-2008 til 2011-2013 i gennemsnit er øget med 1,4 kg. Det svarer til, 

at hver kvinde har taget ca. ¼ kg på om året. Umiddelbart forekommer vægtøgningen beskeden, 

men over en længere periode har den sundhedsmæssige konsekvenser i form af et stigende 

antal overvægtige og svært overvægtige danskere. Vægtøgningen har resulteret i, at den del-

gruppe, der klassificeres som svært overvægtige, er steget blandt danske kvinder fra 13% til 

15%. Blandt danske børn og unge og blandt danske mænd er forekomsten af svær overvægt 

derimod stagneret.  

Undersøgelser fra DTU Fødevareinstituttet har tid-
ligere fundet en markant stigning i andelen af over-
vægtige eller svært overvægtige blandt danske børn 
og voksne fra 1995 til 2008 (Matthiessen et al. 2008, 
2014a og 2014b). I perioden 2003 til 2008 ses imid-
lertid en stagnation i forekomsten af overvægt eller 
svær overvægt blandt danske børn og unge (Matthies-
sen et al. 2014b), hvilket også er dokumenteret i andre 
undersøgelser (Morgen et al. 2013). Undersøgelser 
blandt voksne danskere peger desuden på, at over-
vægtsudviklingen skulle være bremset op i de senere 
år (Christensen et al. 2012, Sundhedsstyrelsen 2014). 

DTU Fødevareinstituttet har undersøgt udviklingen i 
overvægt og svær overvægt blandt 4-75-årige danske-
re i perioden 2005 til 2013 og præsenterer resultaterne 
i denne artikel. 

Data fra Den nationale undersøgelse af danskernes 
kost og fysiske aktivitet (DANSDA) er anvendt til at 
belyse overvægtsudviklingen i Danmark. 

DANSDA er den eneste befolkningsundersøgelse, 
hvor højde- og vægtdata er indsamlet fra en stor re-
præsentativ udvalgt gruppe fra alle områder af Dan-
mark, som samtidig dækker et bredt aldersudsnit af 
børne- og voksenbefolkningen. Det betyder, at del-
tagerne i DANSDA i det store og hele afspejler sam-
mensætningen i den danske befolkning med hensyn 
til køn, alder, geografisk placering, socioøkonomisk 
status og uddannelse, hvilket gør det muligt at gene-
ralisere resultaterne til befolkningen som helhed.
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Selvom danske seniorer bør være særligt opmærksomme på at få tilstræk-
keligt med protein fordelt på alle dagens måltider, er der relativt mange, 
som helt springer et eller flere af hovedmåltiderne over. Dette kan give store 
sundhedsmæssige og ikke mindst økonomiske udfordringer.

Se mere på http://www.foodculture.dk/Debat/Foedevarer/2015/Korrekt_er-
naering_til_seniorer_bor_have_hojere_prioritet.aspx?utm_source=glo-
base&utm_medium=email&utm_campaign=Foodculture20152909&g-
bi=390956d8-ecce0f69-4ac29b1a#.VhD6kPntlBc

Kære  
læser
FaKD og redaktionsudvalget på Diætisten vil 
gerne give dig et blad, som du har lyst til at 
læse, og som du kan bruge i din hverdag.  
Derfor gennemfører vi netop nu en spørge- 
skemaundersøgelse.

Vi har brug for dig og dine meninger om dit fagblad 
Diætisten. Giv os dine umiddelbare holdninger, så vi 
også fremover kan målrette bladet til dig.

Du vil få tilsendt en mail med link til spørgeskema-
undersøgelsen, så hold øje med din indbakke.

Tusind tak for hjælpen.
FaKD og redaktionsudvalget

KORT NYT

Korrekt ernæring til  
seniorer bør have højere 
prioritet

Forhandles via din grossist og i 
supermarkeder over hele landet.

www.arlafoodservice.dk

Til personer  med lille appetit eller som oplever uplanlagt vægttab. Kræver ikke  grøn ordination.

nyhed

med 
valleprotein

Friske og 
velsmagende 
fødevarer til  
den lille appetit

6



Nudging - slip madens magt

Hvordan får karamelpapir os til at spise mindre slik, hvordan påvirker nyt køk-
kendesign vores indtag af mad, og hvordan øges motionslysten, når vi kører bil 
iført løbetøj. Det sker alt sammen, når vi bruger NUDGING-værktøjer.

NUDGING er en veldokumenteret metode, der kan påvirke mennesker til at foretage 
bestemte valg, men uden at man fratages det frie valg. Ved at ændre på miljøet omkring 
spisningen kan vi gøre den sunde løsning til den nemme og oplagte løsning. 

Metoden går i korthed ud på at lære, hvordan man nænsomt guider sig selv i den sunde 
retning. Bogen giver en lang række tips til NUDGING i hjemmet, på jobbet, i fritiden, og 
når man køber ind. Ved at ændre på madens omgivelser nudger man sig selv til at spise 
mindre, vælge sundere og sætte den søde tand skatmat.

Forfattere:  Stine Junge Albrechtsen og Lotte Juul Madsen
Udk.  November 2015
Sider:  200
Forlag:  Muusmann
Vejl. pris: 249,95 kr

Læs mere på: Muusmann-forlag.dk og Facebook/muusmann forlag

Sunde maver - low FODMAP diet
”Sunde maver – low FODMAP diet” er en bog til alle, der lider 
af irritabel tarm. Bogen består af en teoretisk del med faktuel 
baggrund, fødevarelister og et overblik over, hvordan man 
påbegynder diæten. Her er også gode råd og mentale teknikker 
til psykologisk håndtering af irritabel tarm. Dernæst følger en 
kulinarisk del med over 100 lækre opskrifter. 

Forfattere:    Mia Schomacker & Camilla Thrysøe, kliniske diæti-
ster og certificerede i Low FODMAP diet.

Udk. Oktober 2015
Sider: 380
Forlag: FADL´s Forlag
Vejl. pris: 349,95 kr

Se mere på 
www.sundmave.dk samt 
på de sociale medier: 
facebook og instagram.

Mit hemmelige forhold til mad
I den nye bog fortæller Danmarks førende coach personligt og ærligt 
om sin vej ind i og ud af et sandt slankehelvede, der stod på i mere 
end ti år. Ud over den personlige beretning indeholder bogen en ræk-
ke værktøjer og metoder, der tilsammen viser vejen til en tilværelse 
uden slankekure og et liv, der ikke handler om kalorier og
vægt, men om hvordan man faktisk har det. Det handler nemlig om 
at være hel. Ikke om at være slank.

Forfatter:  Sofia Manning
Udk.:  November 2015
Sider: 160
Forlag:  Beha Books
Vejl. pris: 249,95 kr

Nye bøger modtaget på redaktionen
Send en mail til redaktoer@diaetist.dk, hvis du har lyst til at anmelde en af bøgerne i Diætisten.

NUDGING
slip madens magt

Lotte Juul Madsen & Stine Junge Albrechtsen

muusmann forlag

FADL’s FORLAG

SUNDE 
MAVER

Mia Schomacker & Camilla Thrysøe

L o w  F o D M A P  D i e t
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KORT NYT

Mette Borre, Lisbeth Jensen, Cæcilie Gamsgaard Seidel og Stine Junge Albrechtsens: 

”Low FODMAP Diet 3”
Anmeldt af Lotte Gerdes, aut. klinisk diætist

Low FODMAP Diet 3 er, som titlen antyder, nr. 3 i serien om low FODMAP diet (LFD) og dermed specifikt målrettet patienter med Irritable bowel 
syndrome/irriteret tarm (IBS) med det formål, at de ”lærer at ernære sig selv for resten af livet”. Også kliniske diætister, der vejleder patienter 
med irritabel tarm, kan med fordel anvende bogen til at understøtte behandlingen.

Bogen er fra første til sidste side en grundig, konkret og metodisk introduktion af LFD og introduktion af reintroduktion. Den indeholder blandt 
andet baggrundsviden om FODMAP´s; bristolskala; forslag til symptomlindring udover LFD; lister over testede fødevarer med FODMAPS samt 
flere end 60 opskrifter på hverdagsmad. 
Opskrifterne er udarbejdet dels på baggrund af data om tilladte fødevarer på diæten, dels ud fra forfatternes erfaringer fra diætvejledninger 
med personer med IBS. I alle opskrifter er der givet forslag til, hvorledes man reintroducerer nye fødevarer, så man gradvis kan vende tilbage til 
tidligere ”forbudte” fødevarer. 
Forfatterne er alle uddannede kliniske diætister og har en tillægsuddannelse i low FODMAP diet fra King’s College, London. 

Bogen udkom i august 2015 og er udgivet på Muusmanns forlag. Vejl. pris er kr. 299,95 

Mette Fuglsang: 

”En fri fugl”
Anmeldt af Mona Mikkelsen, aut. klinisk diætist i Favrskov Kommune

Bogen er en personlig beretning om at leve med en spiseforstyrrelse i 
form af overspisning. Samtidig er det en selvhjælpsbog, der personligt 
og åbent fortæller om et ulykkeligt kærlighedsforhold, og læserne 
får indblik i, hvordan overspisning og ulykkelig kærlighed indbyrdes 
påvirker hinanden. Bogen er desuden skrevet som hjælp til andre med 
spiseforstyrrelser inde på livet. 
”En fri fugl” er udgivet som et led i forfatterens opstart af egen virk-
somhed. Mette Fuglsang er klinisk diætist og er i gang med at uddan-
ne sig til psykoterapeut. Hun har eget firma, der hjælper mennesker 
med at komme ud af problemer med overspisning.
Forfatteren fortæller om, hvordan fokusering på kostplaner og moti-
on blot var med til at give skyld og skam og forværre overspisninger, 
der her er omtalt som et ”ædemonster”. Hun illustrerer, hvordan hun 
først blev fri efter fokusering på de følelser, der gav anledning til over-
spisninger. Hun beskriver, hvor vigtigt det har været for hende at 

forstå sine følelser, anerkende dem og arbejde med muligheder for at 
kunne håndtere dem på anden vis end overspisninger. Bogen nuan-
cerer spiseforstyrrelsens to sider som både ven og fjende, og hvordan 
det er at veksle mellem kaos og kontrol.
Bogen er krydret med citater, sangtekster, digte mv, der er udvalgt til 
at understrege stemninger følelser mv. De fungerer og giver plads til 
eftertænksomhed.
Teksten er letlæselig og kan anbefales til såvel private personer med inte-
resse for emnet samt professionelle, der har interesse i at forstå, hvordan 
det er at leve med en spiseforstyrrelse. Som kliniske diætister kan vi blive 
mindet om kompleksiteten ift. opnåelsen af nye spisevaner.

Du kan læse mere om forfatteren på mettefuglsang.dk
Udgivet 8. juli 2015 på Forlaget mellemgaard, 211 sider,  
vejl. pris kr. 199,95
 

ANMELDELSER

- du kan finde ny litteratur på hjemmesiden

- du kan få dit bachelorprojekt på hjemmesiden til glæde for alle medlemmer

- du kan få din klinik på hjemmesiden

VIDSTE DU, AT
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Det er ikke bare for sjov eller for syns skyld, 
at der er regler for sundhedspersoner og for 
uddannelser. Når vi taler om behandling af 
syge, er der klare regler om ansvar for den 
behandling, som patienten får. Når vi taler 
om forebyggelse, er der også regler. Hvorfor 
er det så, at medierne giver spalteplads og 
sendetid til personer, der ikke har uddan-
nelse inden for ernæring? Hvorfor lytter 
man overhovedet til råd fra folk, der tilbyder 
”behandling”, når de ikke er uddannet til at 
behandle? Og hvorfor hører vi ikke myndig-
hederne skride resolut ind?

Kan man leve af lys?
Programmet ”Kontant” på DR TV viste den 
24. september 2015 et indslag om Kay 
Hougaard, der skulle være uddannet slagter. 
Vi ser i indslaget firmanavnet Lotus Health 
Care i Risskov. Kan man leve af lys? Man 
kan angiveligt hos Lotus Health Care tage et 
kursus, hvor man kan lære det. Nå, vi ser på 
siden, klikker vi spændt på fanen ”Hvem er 
vi”. Men man kan ikke se, hvem ”vi” er. Men 
de skriver: ”Vi” behandler alle ”sygdom-
me”. Man kan godt se, hvem ”de” er. Det 
kan man på www.cvr.dk. Kay Hougaard er 
direktør for Lotus Health Care ApS.

Autorisation og beskyttet titel
Sundhedspersoner har en sundhedsfaglig 
uddannelse og en autorisation. Det kan 
man læse om i autorisationsloven. Læger og 
sygeplejersker er nævnt. Kliniske diætister er 
nævnt. Sundhedspersoner har beskyttede tit-
ler. Titlen ”klinisk diætist” er beskyttet efter 
autorisationslovens § 61, stk. 2. Man kan få 
en bøde for at misbruge en beskyttet titel. Så 
vidt ses, har der aldrig været givet bøder til 
personer, der har misbrugt titlen ”klinisk diæ-
tist” eller ”diætist”. Foreningen af Kliniske 
Diætister (FaKD) har derfor tre gange måttet 

agere som faggruppens faglige organisation 
ved selv – på vore alles vegne - at anlægge 
retssager ved fogedretten for at få stoppet 
titelmisbrug. Retten gav os hver gang med-
hold i, at titlen ”diætist” og ”klinisk diætist” 
er forbeholdt personer med autorisation.

”Chefdiætisten” i Ude og Hjemme
Alligevel ser vi forskellige guruer uden 
uddannelse eller autorisation dukke op i 
snart alle tænkelige afskygninger. ”Ude og 
Hjemme” skrev i nr. 15/2015 om et livsstils-
program fra ”Fit All”. Det var opsigtsvæk-
kende, at Ude og Hjemme bragte et billede 
af Fit Alls ”chefdiætist”, Lene Hansson. Lene 
Hansson er ikke klinisk diætist, og titlen 
”chefdiætist” tydede på, at hun var chef for 
flere kliniske diætister. Det kunne vi ikke se 
noget om på ”Fit Alls” hjemmeside. Vi fik 
Ude og Hjemme til at beklage, at de som 
trykt medium havde brugt titlen om en per-
son uden autorisation. Massemedierne har 
udstrakte privilegier inden for ytringsfrihed. 
Men de skal efter reglerne om god presseskik 
sørge for, at der bringes korrekt information. 
Massemedierne skal udvise kildekritik. Det 
forventer vi også sker, når man præsenterer 
personer, der udtaler sig om ernæring.

Kvaksalveri er strafbart
Kvaksalveri benyttes om personer, der ikke 
har autorisation, når de udsætter andres hel-
bred for påviselig fare ved at behandle syge. 
Det er forbudt efter autorisationslovens § 73. 
Det er sjældent, at denne regel bruges til at 
få personer stoppet eller straffet. Det, at man 
vrøvler om noget, er ikke altid det samme 
som, at man udsætter andre for fare. Men 
det kan være det.

Myndigheder og omverden  
skal være vågne
FaKD medlemmer orienterer os løbende, når 
de støder på personer, der kalder sig ”diæ-
tist” eller i øvrigt foregiver at være uddannet 
inden for ernæring uden at have uddannelse. 
Vi tager altid kontakt til sådanne personer og 
beder dem stoppe. Og normalt stopper det. 
Det er positivt, at vi på den måde stopper 
misbrug af titler. Det er en god begyndelse 
til at stoppe, at ernæringsvrøvl udvikler sig til 
kvaksalveri. Men vi kan godt ønske os mere 
af omverdenen. Vi kunne ønske os en langt 
mere offensiv linje fra myndighederne. Vi 
kunne ønske os en langt højere grad af kil-
dekritik fra pressen. Vi kunne også ønske os, 
at forbrugerne blev mere kritiske. Mennesket 
lever naturligvis ikke af lys og luft. Hvis det 
var tilfældet, havde vi nok hørt om det før.

Regler
Kliniske diætister er autoriserede sundheds-
personer efter autorisationsloven. Titlen ”kli-
nisk diætist” eller ”diætist” må kun benyttes 
af personer med autorisation som klinisk 
diætist. Det følger af autorisationslovens § 
61, stk. 2.
Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 
(PBES) kan benytte titlen ”Professionsbache-
lor i ernæring og sundhed”. Det følger af 
uddannelsesreglerne (Bekendtgørelse om ud-
dannelsen til professionsbachelor i ernæring 
og sundhed)
Cand. Scient’er kan benytte deres kandidat-
grad.
Ingen uden disse uddannelser må markeds-
føre sig med brug af disse uddannelser. Vild-
ledende reklame er forbudt efter markedsfø-
ringslovens § 3.

Alle regler kan findes på www.retsinfo.dk. 
Reglerne om kvaksalveri er beskrevet på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, https://
sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autori-
sation/tilsyn-med-omraader/kvaksalveri.

ARTIKEL

Hvornår bliver ernærings-
vrøvl til kvaksalveri?
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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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Af Jens Kondrup, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring,  
kondrup@post4.tele.dk

Redaktionen af Diætisten har venligt bedt mig give et tilbageblik over 
udviklingen af ernæringsterapi, siden Ernæringsenheden startede i 
1990, og nogle tanker over fremtidens udfordringer.

Det gør jeg selvfølgelig gerne. Ikke mindst, fordi jeg fra starten var 
ret imponeret over de kliniske diætisters engagement i deres fag. 
Der var kun diætistuddannelse i Aarhus i 90´erne. De fleste havde 
en baggrund som økonoma, husholdningslærere/ernærings- og hus-
holdningsøkonomer, og mange var godt på vej med arbejde, mand 
og børn, når de endeligt kunne blive optaget på diætistuddannelsen. 
Så for mange var det en kæmpeudfordring at tage springet og læse 
videre.

De diætister, jeg først mødte, arbejdede på Rigshospitalet i de me-
taboliske køkkener, som var placerede på de enkelte afdelinger for 
specialerne hepatologi, hæmatologi, gastroenterologi, nefrologi og 
kardiologi. Der blev lavet mad til den enkelte patient. Hvis patienten 
ikke kunne indtage det, blev der lavet noget andet. Maden overholdt 
de diætetiske principper, der gjaldt for den enkelte patient, og meget 
opfindsomhed blev udfoldet i køkkenerne for at få det til at lykkes. 
Som ung læge i 1980’erne - der under uddannelsens turneren rundt 
var ansat på alle disse afdelinger (undtagen kardiologi) - lagde jeg 
mærke til patienternes glæde over at få serveret håndbårne retter, 
der netop var tilberedt til dem på det pågældende tidspunkt. Og 
samtidigt diætisternes stolthed, når det lykkedes. Diætisterne spurgte 
mig af og til råds, om det ene eller andet diætprincip kunne bøjes lidt 
i den givne situation, så vi fik efterhånden en del fælles patientforløb.

Det blev også klart for mig, at dette område havde meget lidt interes-
se blandt mine kolleger. Det undrede mig dengang, og gør det stadig. 
Med min baggrund i biokemisk forskning var det så indlysende, at cel-
ler uden tilførsel af næringsstoffer ikke virker. Meget simpelt: Medicin 
virker på cellerne, og hvis cellerne ikke virker, kan de ikke reagere på 
medicinen (hvis hjertemuskelcellerne er uden energi, hvordan skal 
digoxin så kunne virke?). Efter kirurgi og traumer skal der dannes nye 
kar, og sårene skal hele, alt sammen udført af celler. Hvis cellerne ikke 
virker... 

Heldigvis kom der på dette tidspunkt enkelte kontrollerede undersø-
gelser frem, som viste, at en målrettet ernæringsindsats faktisk havde 
en effekt på det kliniske forløb. Rustet med disse undersøgelser og 
efter et par studierejser til England og USA, lykkedes det efter 5 års 
bearbejdelse af direktionen på Rigshospitalet at få oprettet Ernærings-

enheden den 1. marts 1990. De fleste diætister på de ovenævnte 
afdelinger blev samlet her, med henblik på at gøre en mere målrettet 
indsats for de underernærede/ernæringstruede patienter på alle 
hospitalets voksenafdelinger. Alle midler blev taget i brug: vanlig 
hospitalskost, kost til småspisende, tilskudsdrikke, sondeernæring, 
parenteral ernæring. Kost til småtspisende blev på Rigshospitalet 
udformet som Superkost: en særlig menu med et udvalg af retter, 
der blev tilbudt patienter i ernæringsrisiko, som ikke kunne indta-
ge tilstrækkeligt af den normale kost. Menuen blev udarbejdet på 
grundlag af diætisternes erfaringer fra de metaboliske køkkener: 
hvad patienter, der ikke kan spise, kan spise alligevel. Desuden gjorde 
vi gennem flere år en stor indsats for at få udbredt sondeernæring: 
forenklet logistik og hjælp ved sygesengen med at anlægge sonde og 
starte sondeernæring op, samt opfølgning m.h.p. at imødegå/afhjæl-
pe evt. bivirkninger. 

I løbet af årene er det blevet til mange tusinde patienter. De pa-
tienter, vi havde i ernæringsterapi i mere end 1 uge, blev registreret i 
den kliniske database: 95% af ca. 2.500 patienter fik mere end 75% 
af deres energibehov dækket, og kun 4 % af patienterne havde et 
betydeligt vægttab (>5%), mens vi tog os af dem. Så selv svært syge 
kræftpatienters primære problem er utilstrækkeligt kostindtag. Sna-
rere end øget energiforbrug, øget proteinbehov, kakeksi og lignende 
teorier om kræftpatienters vægttab. 

Landets øvrige diætister viste hurtigt interesse for vore initiativer. Diæ-
tisterne arrangerede et møde på Nyborg Strand i 1991: ”Målrettet 
anvendelse af ernæring - et aktivt led i behandlingen - et tværfagligt 
tiltag - og hvilken effekt kan vi opnå?” Der var over 100 deltagere, 
en livlig diskussion og stor entusiasme. Dette førte bl.a. til, at de hidtil 
gældende anbefalinger for hospitalskosten skulle ændres. I et samar-
bejde mellem Økonomaforeningen og Sundhedsministeriet/Levneds-
middelstyrelsen blev den første udgave af Anbefalinger for den Dan-
ske Institutionskost offentliggjort i 1995. Sundhedsministeren fulgte 
op med at spørge amterne, om anbefalingerne var blevet implemen-
teret. Efter en debat i Folketinget udarbejdede sundhedsministeren en 
flerårig plan for varetagelsen af problemerne med de underernærede 
patienter på sygehusene. Der blev bl.a. bevilget midler til en række 
implementeringsprojekter, som Sundhedsstyrelsen overvågede. 

Mødet i Nyborg var desuden medvirkende til, at det første møde i 
’Klinisk ernæring – ernæring som behandling’ blev arrangeret i 1992. 
Møderne inddrog læger, sygeplejersker og diætister og gav et godt 
kollegialt grundlag for starten på Dansk Selskab for Klinisk Ernæring i 
1996. Møderne er siden blevet afholdt årligt, skiftevis i København og 
Aarhus.

ARTIKEL
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Den politiske interesse for området var medvirkede til, at de første 
tilløb til kvalitetssikring på sygehusene (Det Nationale Indikatorprojekt, 
Den Gode Medicinske afdeling) inddrog indikatorer for ernæring, som 
i den sidste ende førte til, at Den Danske Kvalitetsmodel også inddrog 
varetagelsen af ernæringsproblemer. 

Én af Ernæringsenhedens diætister, Charlotte Hartvig, var formand for 
den nystartede Diæstistforening og henvendte sig til Arne Astrup, In-
stitut for Human Ernæring, med et forslag om at oprette en kandidat-
uddannelse for kliniske diætister. Dette forslag blev godt modtaget, 
og den nye uddannelse startede i 2003. Herefter var det muligt for de 
kliniske diætister at gennemføre et helt regelret akademisk uddannel-
sesforløb, inkl. erhvervelsen af Ph.D. graden.

En anden af Ernæringsenhedens diætister, Anne Marie Beck, blev 
engageret i de ældres ernæring i en periode, hvor der blev oprettet 
en geriatrisk afdeling på Rigshospitalet.  Det blev hurtigt klart, at 
geriatrien ikke ville få varigt fodfæste på Rigshospitalet, og derfor 
valgte Anne Marie Beck at forlade sin stilling og forfølge dette om-
råde under ledelse af Lars Ovesen, Levnedsmiddelstyrelsen. Alle ved, 
hvad dette har ført til, og nævnes her som et succesrigt eksempel på 
diætisters vedholdenhed. 

I 2007 blev Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET) oprettet 
på Aalborg Universitetshospital. CETs medarbejdere, bl.a. Henrik 
Højgaard Rasmussen og Mette Holst, havde i flere år forinden været 
meget aktive inden for klinisk ernæring, og med oprettelsen af cen-
teret fik de en mere stabil platform. De har været aktive med mange 
værdifulde undersøgelser og initiativer, både i Danmark og på euro-

pæisk niveau (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 
ESPEN) og er hovedkraften bag afholdelsen af ESPEN’s kongres i 
København i 2016.

Fremtiden er uvis for alle dele af sundhedsvæsenet. Som et politisk 
eldorado er vi underlagt politikernes vilkår (genvalg) og administra-
torernes egne ambitioner. Derfor skal der hver dag kæmpes for at 
bevare de forbedringer, der er sket inden for klinisk ernæring. I takt 
med, at andre behandlinger bliver mere og mere evidensbaseret, både 
med hensyn til klinisk effekt (bliver patientforløbet bedre?) og med 
hensyn til cost-effectiveness, må vi også inden for klinisk ernæring 
anstrenge os for at dokumentere værdien af en diætistindsats (kan en 
sygeplejerske ikke klare det lige så godt? siges der). Med denne evi-
dens er det næste trin at dokumentere, om det faktisk implementeres 
(kvalitetssikring), og om det gør en forskel for implementeringen, at 
en diætist er involveret. 

Derfor, kære diætister, hæng i med at dokumentere betydningen af 
jeres indsats. På en måde som administratorer/politikere/læger/syge-
plejersker kan forstå og respektere, som vi gjorde med den kliniske 
database. 

Apropos landvindinger 
-  Autorisation i hus
I oktoberudgaven af Diætisten skrev vi også om landvindinger inden for ernæring:

Den mest markante landvinding i Foreningen af kliniske diætisters historie er autorisationen, 
og den mener vi er væsentlig at kommunikere ud til de mange nye, der tager autorisatio-
nen for givet. Autorisationen er en stor anerkendelse af faggruppen.
Se, hvad Diætisten skrev om autorisationen i juni 1996. 

Du finder uddraget på:
http://www.diaetist.dk/media/287440/skmbt_c28014033016470.pdf

ARTIKEL
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FIBRE TIL MAVEN

®HUSK  hjælper ved 
forstoppelse, irritabel tarm, 

diarré og forhøjet kolesterol

Bestil foldere på husk.dk

HUSK produkterne består af Psyllium frøskaller, også 
kendt som loppefrøskaller, der indeholder 85% kostfibre. 

Du kan læse mere om produkterne på husk.dk.

® ®HUSK  Psyllium-frøskaller, pulver / kapsler, er et 100 % naturligt fiberprodukt, som består af skallerne fra planten Ispaghula Husk. HUSK  Psyllium-frøskaller er et naturlægemiddel ved 
forstoppelse og træg mave. Naturlægemiddel ved ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage). Naturlægemiddel ved behov for øget fiberindtag, f.eks. som supplement ved irritabel tyktarm, når 
anden årsag til symptomerne er udelukket. Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt. Behandling skal foregå i samråd med 

® ®læge. HUSK  Psyllium-frøskaller bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. HUSK  Psyllium-frøskaller skal altid indtages med rigeligt væske. For ringe væskeindtagelse 
kan medføre forstoppelse. Dosering: Ved forstoppelse, midlertidig diarré samt irritabel tyktarm: Voksne 3-5 g (2-3 måleskeer) eller 6-10 kapsler morgen og aften, Børn over 6 år 1,5 g (1 

®måleske) eller 3 kapsler morgen og aften. Ved lettere forhøjet kolesterol: Voksne 5 g (3 måleskeer) eller 10 kapsler morgen og aften. HUSK  Psyllium-frøskaller nedsætter transporttiden i 
tarmen og kan muligvis påvirke optagelsen af anden medicin. Bør derfor indtages 1-2 timer før indtagelse af anden medicin. Fiberindholdet kan, især i de første dage, give mavesmerter, 
oppustethed og øget tarmluft. Allergiske reaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde. Læs altid indlægssedlen grundigt igennem inden brug. Vejl. Priser (janaur 2015): Pulver: 200g kr. 
54,00; 450g kr. 108,95; 1000g: kr. 218,95. Kapsler: 225 stk.: kr. 134,95.



Af Nana Toft, journalist, mail@nanatoft.dk

Patienter i et stort, sort hul. Hvor der ingen behandlingstilbud er, og 
hvor risikoen for forværring af et sygdomsforløb, genindlæggelse eller 
underernæring er en reel faktor. 

Det er det scenarie, som Foreningen af Kliniske Diætister frygter, efter 
at Region Midtjylland - som led i en større spareplan - har opsagt 17 
ud af i alt 49,6 kliniske diætister i regionen. 

“Når man vælger at fyre så mange kliniske diætister, kan det ikke 
andet end efterlade en lang række patienter i et stort, sort hul,” lyder 
det fra Mette Pedersen, formand for Foreningen af Kliniske Diætister, 
FaKD.

Danske Regioner: Det er en kommunal opgave
I regionens spareplan er et af hovedargumenterne nemlig, at en del 
af de opgaver, de kliniske diætister varetager på nuværende tidspunkt 
har en så ‘generel karakter’, at det rent faktisk er en opgave, der bør 
varetages af de kommunale diætister. Problemet er, at kommunen 
melder hus forbi: Det er ikke en service, de kan eller vil levere. Diæ-
tetisk behandling af denne karakter kræver ansættelse af diætister 
i alle kommuner, samt at diætisterne her får samme journaladgang 
som hospitalsansatte diætister. Samtidig mener advokat Henrik Karl 
Nielsen fra Foreningen af Kliniske Diætister, at regionens argument er 
faktuelt forkert.

“At påstå, det er en kommunal opgave er et postulat. Det er ene og 
alene et spørgsmål om, at Region Midtjylland leder efter et argument 
til at spare penge,” fastslår Henrik Karl Nielsen. 

Han fortæller, at flere kommuner har udtrykt deres bekymring overfor 
de nye opgaver. Blandt andet Ringkøbing-Skjern kommune. I et hø-
ringssvar til Region Midtjyland efterspørger kommunen medfølgende 
ressourcer, hvis de skal løse opgaven.

Det er der dog ikke udsigt til. Formand for Danske Regioner, Bent 
Hansen, forklarer, at spareplanen bliver gennemført, uanset hvad. Han 
er åben overfor, hvis besparelserne kan findes andre steder. Men der 
bliver ikke tale om, at kommunerne får yderligere ressourcer i forhold 
til at varetage de nye opgaver. 

Formanden for FaKD er bekymret for patienterne:
“Hvor skal patienterne gå hen? Tilbuddet på hospitalerne ryger, men 
kommunerne hverken kan eller vil tage opgaven. I sidste ende kan 
det her have fatale konsekvenser for både økonomi og patienternes 
helbred”.

FaKD: Fyringer rammer specialiserede forløb 
I Danske Regioner lyder argumentet, at fyringerne ikke rammer de 
specialiserede behandlingsforløb. Der, hvor det er nødvendigt at have 
særlig ekspertise i form af en klinisk diætist tilknyttet, vil der ikke være 
tale om at afskedige kliniske diætister, lyder det fra formanden for 
Danske Regioner, Bent Hansen. 

“Vi holder fast i, at det er de sværeste patienter, der skal have rådgiv-
ning i forhold til kost og ernæring. Det er udelukkende den generelle 
rådgivning, der falder væk,” forklarer Bent Hansen. 

Den udmelding rammer dog skævt, hvis du spørger Foreningen af 
Kliniske Diætister. Ifølge formand Mette Pedersen og foreningens 
advokat Henrik Karl Nielsen er der for det første ikke hjemmel i Sund-
hedsloven til at skubbe opgaven over i kommunalt regi, og for det 
andet rammer fyringerne netop de specialiserede diætbehandlings-
forløb. Blandt andet på Aarhus Universitetshospital. I et høringssvar 
fra både afdelingsledere og de ansatte kliniske diætister udtrykker de 
forskellige afdelinger deres bekymring. Samlet set oplever de, at det 
er en “forringelse af kvaliteten” (af servicen til patienterne, red.).

Formand Mette Pedersen fra FaKD ville godt kunne leve med, hvis det 
var opgaver som ernæringsterapi eller en mere generel diætvejled-
ning, der blev lagt ud i kommunerne. 

“Men faktum er, at det er højt specialiserede tilbud, der reduceres i. 
Dét samtidig med, at kommunerne altså ikke griber opgaven. Det er 
et gigantisk problem”, konstaterer formanden. 

“Det man reelt signalerer fra regionens side, er, at der er en patient-
gruppe, der simpelthen ikke er vigtig - længere,” forklarer Mette 
Pedersen. 

Den udmelding er Bent Hansen dog ikke enig i. Hans opfattelse er, at 
man fra regionens side i årevis har leveret et “lidt for flot” serviceni-
veau til patienterne. 

FOKUS

“Patienter ryger ned i et stort, sort hul”
Massefyringer af diætister i Region Midtjylland bekymrer FaKD: Det kan have fatale konsekvenser  
for patienterne. Regionen forsvarer sig: Fyringer rammer ikke de specialiserede behandlingsforløb. 
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“Vi skal spare. Det er et faktum. Det gør, at vi ser på, hvor vi i årevis 
har gjort lidt ekstra i forhold til, hvad der måske reelt er opgaven. Eller 
hvad der er behov for,” lyder forklaringen fra Bent Hansen. 

Patienter betaler prisen
Klinisk diætist Jette Thomsen Fabricius er en af de kliniske diætister, 
der har mærket konsekvenserne af fyringerne i Region Midtjylland. 
Fra 1. april 2016 vil hun gå fra 37 timer til 25 timer på Aarhus Uni-
versitetshospital. Hun er bange for, hvilke konsekvenser det får for 
patienterne på Nyremedicinsk afdeling. 

“Jeg vil blive nødt til at prioritere mellem mine opgaver. Enten det - 
eller også skal jeg seriøst løbe stærkt, og jeg har i forvejen ret travlt,” 
lyder det fra Jette Thomsen Fabricius. Hun mener ikke, at de opgaver 
hun har, kan overtages af andre.  

“Kommunen varetager ikke specialistopgaver, så vi kan ikke undgå, at 
der vil være patienter, der ikke får den behandling, de har brug for,” 
siger Jette Thomsen Fabricius. 

Hun mener ikke, at regionen har sat sig ordentligt nok ind i, hvilke 
opgaver, de kliniske diætister rent faktisk udfører. Hun bider mærke 
i, at der både i spareplanen og fra de udmeldinger, der er kommet 
fra politisk hold, gentagne gange er blevet brugt formuleringer som 
“kliniske diætister laver kost- og ernæringsvejledning”. 

“Det viser mig, at de savner en viden om, hvad vi rent faktisk gør. Vi 
er ikke kun en faggruppe, der leverer en ‘flot service’. Vi er en del 
af et behandlingsforløb i samarbejde med sygeplejersker og læger,” 
fortæller Jette Thomsen Fabricius. 

“Patienter ryger ned i et stort, sort hul”

SAGEN KORT

Massefyringer i Region Midt 

n  Region Midtjylland skal spare 386 mio. kr. i 2016 
stigende til 660 mio kr. i 2019. 

n  Kliniske diætister er den faggruppe, der bliver ramt 
hårdest: Hvad der svarer til samlet set 17 stillinger - 
ud af 49,6 - bortfalder per 1. april 2016. 

n  Hovedargumentet i Spareplanen lyder, at en del af 
arbejdet er af ‘generel karakter’, og derfor kan løses i 
kommunalt regi. 

n  Hovedtanken fra FaKD er: Det rammer ikke diætvej-
ledning af generel karakter, men specialiserede 
diætbehandlingstibud, som desuden ikke er en 
kommunal opgave. 

n  FaKD har i skrivende stund skrevet tre klager til 
Region Midtjylland. Der har været afholdt en række 
møder mellem FaKD og Region Midtjylland. Ingen 
har dog resulteret i en ændring af beslutningen om 
reduktionen af antallet af kliniske diætister. 

n  FaKD har bedt om et møde med Sundhedsminister 
Sophie Løhde, V, og afventer foretræde for Sund-
hedsudvalget den 17. november. 

 
Kilder: Tre klagebreve fra FaKD til Region Midtjyllands 
Direktion, Spareplan 15-19 Region Midt.
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Hun savner en større forståelse og respekt for sit fag. 

“Jeg har været i faget i 25 år. Jeg har taget efter- og videreuddan-
nelse. Der er ikke tale om, at jeg har trukket min uddannelse, taget 
et kursus eller læst en pjece. Hvilket man ellers kunne tro efter de 
udmeldinger, der er kommet fra politisk hold,” forklarer Jette Thom-
sen Fabricius, der dog først og fremmest er bekymret på patienternes 
vegne. 

“Der vil være nogen, der kommer til at betale en høj pris for det her. 
Spørgsmålet er bare hvem,” konstaterer Jette Thomsen Fabricius.

FaKD: Nervøs for flere fyringer
I Foreningen af Kliniske Diætister er formand Mette Pedersen nervøs 
for, at besparelserne i Region Midt vil smitte af på andre regioner. Og 
at flere kliniske diætister derfor vil være i fare for at miste deres job. 

Hun ville ønske, at Danske Regioner “tænkte på andet end økono-
mi,” som hun siger: 

“Jeg anerkender, at der er en spareplan. 
Men for mig at se, er den spareplan udtryk 
for en meget kortsigtet planlægning. Der er 
reel risiko for, at med mulige genindlæggel-
ser og forringelser af sygdomsforløb, så vil 
regningen blive væsentligt dyrere på sigt.” 

I Danske Regioner er man dog ikke bekym-
ret. 

“Jeg siger ikke, at kliniske diætister ikke har 
løst en faglig opgave indtil nu. De har be-
stemt gjort en fornuftig indsats. Men mange 
opgaver kan godt foregå derhjemme. I sam-
arbejde med det kommunale system. Det 
har de jo gjort i årevis - før vi fik opgaven,” 
forklarer Bent Hansen. 

“Reelt set er der tale om, at kommunerne 
får opgaven tilbage igen. De har løst den før, 
nu skal de løse den igen. Vi har ikke penge 
til andet,” lyder det fra Bent Hansen, der 
dog er åben over for forslag til at organisere 
behandlingsforløbene på en anden måde. 

“Hvis afdelingslederne på de respektive hospitaler kommer og 
fortæller mig, at de ikke kan løse deres opgave tilfredsstillende, så er 
jeg tryg ved, at de finder pengene et andet sted. Det samme gælder 
kommunerne”, lyder det afslutningsvis fra Bent Hansen. 

I FaKD mener man, at man flere gange har ført beviser for, at fyringer-
ne vil få både kvalitetsmæssige og samfundsøkonomiske konsekven-
ser.

“Vi har fremvist dokumentation. Flere gange. Men regionerne fast-
holder besparelser, fremfor at se på det optimale patientforløb,” lyder 
det fra Mette Pedersen. 

FaKD venter i skrivende stund svar på en henvendelse til Sundhedsmi-
nister Sophie Løhde, V. 
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FOKUS

Af Nana Toft, journalist, mail@nanatoft.dk

Udkogte kartofler med en tyk brun sovs. Underlige kødklumper. Mar-
garine til morgenmad. 

Det var en del af menuen, da Københavns tidligere overborgmester 
Ritt Bjerregaard (S) i foråret var indlagt på Bispebjerg Hospital og skul-
le komme sig over to operationer for kræft i endetarmen.

Dybt kritisabelt, hvis man spørger Ritt Bjerregaard. 

“Jeg har været optaget af mad gennem hele mit politiske liv, og selv 
om jeg ikke er ekspert på området, så viser alle undersøgelser, at kost 
og ernæring har stor indflydelse på, hvor hurtigt, du bliver rask,” for-
tæller Ritt Bjerregaard, der kun har ros til overs i forhold til personalet 
på Bispebjerg Hospital, men til gengæld en del smæk til ledelsen. 

“Jeg spiste kun deres havregrød”
Hendes personlige erfaringer drejer sig udelukkende om Bispebjerg 
Hospital. Alligevel er det hendes indtryk, at kost og ernæring er et 
område, der burde blive opprioriteret flere andre steder i landet.

“Viden om ernæring er i høj grad noget, der burde gennemsyre alle 
landets hospitaler,” lyder det fra Ritt Bjerregaard, der helt valgte ma-
den fra på Bispebjerg Hospital.

“Jeg spiste deres havregrød. Ellers fik jeg min mand og mine venner 
til at komme med mad til mig,” lyder det fra Ritt Bjerregaard. Alligevel 

tabte hun sig 8 kilo efter opholdet på Bispebjerg og valgte derfor at 
investere i en uges ophold på Skodsborg Care - et individuelt tilrette-
lagt rehabiliteringsforløb. Her fik hun både ordentlig mad og kyndig 
vejledning i forhold til en mere individuel tilrettelagt kost, der passede 
til hendes situation. Hun fik små vitaminglas, nødder - især mandler - 
hun fik et stort glas rødvin hver dag og i det hele taget tilrettelagt en 
kost, der passede til netop hendes situation. Ligesom hun kunne tale 
med et personale, der både havde tid og ikke mindst viden om kost 
og ernæring i forbindelse med sygdomsforløb.

“Det var det helt modsatte af, hvad jeg oplevede på Bispebjerg. Per-
sonalet dér vidste godt, at mad og viden om ernæring var et område, 
der blev nedprioriteret på afdelingen. De kunne bare ikke gøre noget 
ved det. Der skulle spares,” fortæller Ritt Bjerregaard. 

Kost og ernæring på den politiske dagsorden
Hun ved godt, at det ikke er alle forundt at tage en uge på Skods-
borg. Hun har selv pengene og valgte at investere dem i sig selv. Men 
for mange er det ikke en mulighed. Ritt Bjerregaard mener derfor, at 
ordentlig mad, en ernæringsrig kost, burde være en selvfølge på alle 
landets hospitaler. 

“Forstå mig ret. Der er flere steder, hvor man prioriterer det, men 
der er også steder, hvor det seriøst halter,” fortæller Ritt Bjerregaard, 
der savner, at kost og ernæring kommer højere op på den politiske 
dagsorden. 

“Tag den seneste valgkamp. Alle emner blev vendt. Bare ikke kost og 
ernæring. Det var jeg virkelig skuffet over,” siger Ritt Bjerregaard.

“Viden om ernæring bør  
gennemsyre hospitalerne”
Et ophold på Bispebjerg Hospital fik Ritt Bjerregaard til at rette en voldsom kritik af hospitalsledelsen: “Maden var  
elendig.” I dag ville hun ønske, at hospitalsvæsenet prioriterede viden og kendskab til korrekt ernæring.

FaKD takker for Ritt Bjerregaards personlige udtalelse og ønsker, at andre politikere 

vil opprioritere kost og ernæring på den politiske dagsorden.
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Af Sofie Wendelboe, klinisk diætist og NCP-nørd, NCP@diaetist.dk

Det første bekendtskab med NCP er ofte i forbindelse med den 
individuelle samtale, men NCP er tænkt i et bredere perspektiv, og 
kan også bruges til gruppeundervisning og til forebyggelse/ sundheds-
fremme. Denne gang vil jeg give et eksempel på, hvordan NCP kan 
bruges til gruppeundervisning.

I kommunerne er der mange ernæringsprofessionelle, der underviser 
på hold. Nogle steder er det en specifik gruppe, f.eks. borgere med 
diabetes, mens det andre steder er for en gruppe med samme behov, 
f.eks. slankehold eller borgere med de samme risikofaktorer. Da det 
netop er borgere, der ofte er på et hold, vil jeg i denne klumme bruge 
ordet borger, selvom det også kan være en patient eller klient.

TRIN 1 - ernæringsvurdering
Ved oprettelse af et hold vil en del af dataindsamlingen allerede være 
givet. Det er de kriterier, som er fastsat for at deltage på holdet. Det 
kan være et bestemt BMI, en medicinsk diagnose, forhøjet blodtryk, 
inaktivitet osv. Det kan også være borgerens motivation eller ønske 
om at nå et bestemt mål. 

Ofte er kendskabet til den enkeltes madvaner - og de øvrige data, 
som indsamles i ernæringsrelateret anamnese - sparsom. De data, 
som eventuelt kendes på forhånd, er antropometriske målinger 
(f.eks. vægt og BMI), biokemiske data og medicinske undersøgelser 
(blodtryk, blodsukker, kolesteroltal), ernæringsrelaterede fysiske fund 
(stor fedtmasse, lille appetit, kvalme/ opkast) og dele af klientanam-
nesen (medicinsk anamnese – diabetes, KOL). Derfor kan det være 
småt med informationer, som ligger til grund for det videre forløb og 
planlægning af undervisningen.

TRIN 2 - ernæringsdiagnose
Det vil ikke være muligt at udvælge ernæringsdiagnoser og udarbejde 
redegørelse for ernæringsdiagnosen på hver enkelt borger. Derfor 
gøres dette for den samlede gruppe af borgere, der skal deltage på 
holdet. Dvs. typiske ernæringsproblemer og typiske årsager, doku-
menteret ved typiske tegn og symptomer, herunder de kriterier, der er 
for deltagelse på holdet. 

EKSEMPLER:
n  På et hold for småtspisende borgere kan det være følgende 

ernæringsdiagnose: Insufficient energiindtagelse/ utilsigtet 
vægttab, relateret til, at borgeren er småtspisende, dokumente-
ret ved vægttab.

n  På et hold for overvægtige børn kan det være følgende ernæ-
ringsdiagnose: Excessiv energiindtagelse, relateret til, at barnet 
spiser mere end dets behov, dokumenteret ved vækstkurven 
viser større vægtøgning end anbefalet.

Disse redegørelser for ernæringsdiagnosen kan virke svage i forhold 
til, når den udarbejdes for en enkelt borger, hvor den er specifik for 
den enkelte, og den mest grundlæggende årsag er fundet. I stedet for 
at spørge den enkelte borger nærmere om årsagen til, at ernærings-
diagnosen eksisterer, er det i stedet de typiske årsager i referencearket 
fra ernæringsdiagnosen (kilde: eNCPT) og din erfaring fra tidligere, du 
kan gøre brug af, f.eks. at borgeren har brug for viden, har uhensigts-
mæssige vaner osv. 

Hvis du havde den enkelte borger til en individuel samtale, ville der 
ofte være mere end én ernæringsdiagnose og dokumentationen af, at 
den eksisterer, vil være mere uddybet. 

TRIN 3 – ernæringsintervention
Her skal du planlægge og implementere ernæringsinterventioner med 
henblik på, at ernæringsdiagnosen bedres. Ved den individuelle sam-
tale skal ernæringsinterventionerne rettes mod årsagen til, at ernæ-
ringsdiagnosen eksisterer. Ved gruppeundervisning rettes ernæringsin-
terventionerne mod de typiske årsager hertil. 

Planlægningsdelen består af følgende elementer: 
n  Ernæringsanbefaling baseret på gældende retningslinjer. Dette 

målrettes selvfølgelig gruppen af borgere, f.eks. alderssvarende 
barnekost, kost til småtspisende, diabetesdiæt osv.

n  Målsætning for hele gruppen, f.eks. øge vidensniveau mhp. at flere 
følger ernæringsanbefaling, vægttab/ vægtøgning osv.

n  Prioritering mellem mulige handlinger og dokumentation af hvorfor.
n  Ernæringsinterventionerne, du iværksætter, både ernæringsunder-

visning og ernæringsvejledning. Denne del vil være al undervisning 
og alle aktiviteter, du planlægger for gruppen. Hvilken metode, 
der bruges vil ofte være afhængig af rammerne. Er det en gruppe, 
som mødes en eller flere gange, er der mulighed for både teori og 
praksis? 

NCP
NCP KLUMMEN

Gruppeundervisning 
                 - what to do!?
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Ernæringsundervisning kan indeholde både teoretiske oplæg og prak-
tiske øvelser; formål med at følge en bestemt diæt, diætanbefalinger, 
madens påvirkning af sundhed og sygdom, praktisk madlavning. Alle 
de emner borgerne undervises i og alle de færdigheder, som øves i 
praksis.

Ernæringsvejledning er både teori og strategi, dvs. den teoretiske 
tilgang til borgeren og den strategi, som vælges for netop dette hold. 
Her kan terminologilisten for trin 3 bruges som inspiration. (kilde: 
terminologi trin 3) 

Implementeringsdelen består af følgende elementer:
n  Iværksættelse af de planlagte ernæringsinterventioner.
n  Samarbejde med borgeren og evt. pårørende/ omsorgspersoner/ 

plejepersonale, hvor det er relevant, f.eks. at forældre deltager på et 
hold for overvægtige børn. 

n  Justere ernæringsinterventioner ved behov og revidere strategi, hvis 
der ikke er effekt af den nuværende strategi. Måske efterspørger 
den gruppe, du underviser, noget helt bestemt, som du ikke havde 
med i din initiale planlægning. 

TRIN 4 – ernæringsmonitorering og -evaluering
I trin 4 vil vi normalt finde indikatorer og succeskriterier. Hvor vidt 
dette kan gøres på den enkelte borger, afhænger af de rammer, der 
er for gruppeundervisningen. 

Indikatorer og succeskriterier: Hvis borgeren bliver målt eller vejet hver 
gang, vil dette være en typisk indikator, som er nem at måle. Succes-
kriteriet kan være på hele holdet, f.eks. samlet vægttab på x antal kg, 
at min. 80 % af holdet har opnået et vægttab/ vægtøgning, at der er 
opnået en stigning i muskelmasse osv.

Ved at bruge kost- og motionsdagbog før og efter et forløb, kan 
mængde af daglig fysisk aktivitet, mængde af indtaget frugt og 
grønt, i hvor høj grad borgeren følger kostrådene osv., monitoreres.  
Succeskriteriet kan fastsættes som en bedring eller et specifikt mål.
Hvis der tages blodprøver før og efter forløbet med gruppeundervis-
ning, vil det være muligt at bruge disse som indikatorer, når ernæ-
ringsinterventionerne skal evalueres. Succeskriteriet kan være blodtryk 
inden for referenceområdet, bedring i kolesteroltal, fald i HbA1c osv.

Evaluering: 
For at evaluere de ernæringsinterventioner, som har været en del af 
gruppeundervisningen, skal indikatorer og succeskriterier bruges som 
beskrevet ovenfor.

Der kan bruges spørgeskemaer, hvor der spørges til de enkelte ele-
menter (ernæringsinterventioner) i gruppeundervisningen. Spørgeske-
maer kan udarbejdes med henblik på at finde ud af f.eks. borgernes 
tilfredshed med holdet, hvad de har opnået, og om deres vidensniveau 
har flyttet sig i perioden. 

Det kan også være uformel evaluering i plenum ved afslutningen af 
holdet.

Nu er du klar…
… til at bruge NCP til din næste gruppeundervisning.
God fornøjelse med at afprøve NCP i en ny sammenhæng, og skriv 
gerne til mig, hvis du har kommentarer til min tilgang eller gode idéer 
til, hvordan du bruger NCP i gruppeundervisning.

2
3 4
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Af Bent Egberg Mikkelsen, PhD, Professor i Ernæring & Offentlig Mad, 
Aalborg Universitet, Klinisk Institut, bemi@dcm.aau.dk

Den smarte mobiltelefon har for længst ændret vores livsstil, når det 
gælder om at dokumentere vores liv og færden i billede og lyd. Og 
det kvantificerende individ, der holder styr på alt - fra søvnmønster til 
løberuter - er ikke længere en fjern fremtidsdrøm. Men kan vi så bruge 
nogle af disse livsstilsteknologier i professionelle sammenhænge? Ek-
sempelvis til at begrænse madspild og sikre god ernæring på sygehu-
set? Det er nemlig to vigtige udfordringer i den del af velfærdssekto-
ren, der har med mad til mange at gøre. På Aalborg Universitet har en 
gruppe internationale forskere fra tre kontinenter været samlet til en 
Food & Devices uge for at udveksle viden om teknologier, der med en 
kombination af vejnings- og billedteknologi kan indsamle information 
om, hvad vi spiser. Det kan vise sig at blive vigtige velfærdsteknologier, 
både når det gælder forplejning af ældre og af patienter på sygehuse-
ne. Ugen var en del af aktiviteterne i de to internationale forskernet-
værk dVices4food og Food4Growth, hvor amerikanske, brasilianske, 
kinesiske og nordiske forskere arbejder sammen for at forbedre 
ernæring på sygehuset og i lokalsamfundet. 

Danske IT-firmaer og forskere har længe været i front, når det gælder 
bærbart udstyr til at måle og registrere, hvor langt vi løber, og hvor 
meget vi sover, og de har ligeledes været i stand til at bygge det ind i 
ure og mobiltelefoner. 

På Aalborg Universitet har vi i stedet fokuseret på at udvikle inno-
vative løsninger, der kan være en hjælp i arbejdet med at begrænse 
underernæring og madspild. I slutningen af august havde vi derfor 
inviteret kinesiske og amerikanske topforskere til konferencen ”Small 
devices – big potentials” for at diskutere, hvordan de enkelte forsker-
grupper kan udnytte hinandens ekspertise bedre. Udover at deltage 
i konferencen skulle forskerne forsøge at videregive deres erfaringer 
til et hold af internationale forskerstuderende, der var inviteret på 
kursus i samme uge. Det hele foregik med udgangspunkt og afsæt i 
det eksperimentelle fødevare- og sundhedsmiljø, som er opbygget på 
Københavns Sydhavn i det såkaldte FoodScape Lab. I FoodScape Lab 
kan man udføre forsøg med intelligente applikationer, der kan måle 
respons som funktion af eksponering.

For at kunne måle, hvad vi spiser på intelligente måder, kræves det, 
at mange forskellige slags ekspertviden kobles sammen. Forhåbentlig 
vil man ikke bare kunne forbedre de livstilsteknologier, der skal være 
tilgængelige for de forbrugere, som gerne vil praktisere et sundt og 
varieret spisemønster. Man vil også kunne udvikle velfærdsteknologier, 
der kan bruges til at hjælpe patienter på sygehuse og ældre i eget 
hjem eller på plejehjem til at spise rigtigt. 

Som en vigtig del af “Food & Devices” ugen var eksperterne på besøg 
forskellige steder for at få inspiration og for at gennemføre test. 
Besøgene foregik i Storkøbenhavn, der er rig på forplejningssystemer, 
hvor man prøver at gå nye veje, både inden for sygehus- og ældrebe-
spisning. Sammen med forskerstuderende har eksperterne også været 
på Herlev Hospital for at prøve teknikkerne af under mere realistiske 
forhold end dem, der findes i laboratoriet. 

Fingrene i farsen på Herlev Hospital
Hvordan kan man bedst støtte mad- og ernæringsmæssig pleje på 
hospitalet med intelligent informations- og kommunikationsteknologi? 
Det var det spørgsmål, de forskerstuderende var blevet bedt om at 
svare på under en heldagsøvelse på Herlev Hospitals simulerings-labo-
ratorium. Seks af de forskerstuderende havde valgt at se nærmere på 
de teknologiske muligheder. Øvelsen var arrangeret i samarbejde med 
Det Nordiske Køkken og  og Ernæringsenheden på Herlev Hospital. 
Formålet var at foretage et realitetstjek på to af de nye arbejdsbespa-
rende velfærdsteknologier: eButton og DIMS – Dietary Intake Moni-
toring System. Begge teknologier gør det lettere at monitorere, hvad 
patienter spiser og dermed at udvikle handleplaner, der modvirker 
underernæring.

Konklusionen på øvelsen var at de to teknologier DIMS og eButton 
ville kunne bruges i kombination, således at DIMS’en er fast placeret 
ved madvognen og monitorerer hovedmåltider, mens eButton bæres 
af patienten og monitorerer mellemmåltider. De forskerstuderende 
påpegede dog også en række barrierer og dilemmaer. Ikke mindst at 
bruge video på et sygehus kan være problematisk. Dertil kommer, at 
eButton teknologien er ganske krævende, når det gælder den indsats, 
hvor mængde og typen af mad skal estimeres, når først datamaterialet 
er indsamlet.

DIMS’en
Aalborg Universitet har sammen med Center for Ernæring og Tarmsyg-
domme på Aalborg Universtitshospital udviklet den såkaldte DIMS tek-
nologi, hvor det er lykkedes at kombinere vejnings- og billedteknologi 
i en enhed. DIMS’en består af et digitalt kamera, en vægt, et infrarødt 
termometer og en RFID (Radio Frequency Identification)-læser, som 
den, der bl.a. kendes i betalingsløsninger og til adgangskontrol. Ved at 
kombinere med et kamera, billedgenkendelse og algoritmer kan man 
få data, der hjælper med at identificere både mængder og typer af 
mad på en tallerken. Eksempelvis hvad der er kød, og hvad der er sovs. 
Med en vægt beregnes til sidst mængden af mad på tallerkenen. Data 
herfra kan for eksempel bruges af en diætist til at vurdere, hvor meget 
en patient har spist, og køkkenet kan bruge det til at vurdere, hvor 
meget mad der smides ud. Det sidste kan så indgå i planlægningen af 
den mængde mad, der fremover sendes op til de enkelte afdelinger. 
Teknologien er udviklet og har været testet i Kwabena Titi Ofeis Ph.d. 

FORSKNINGSKLUMMEN

Ny forskning skal udvikle teknologier, 
der begrænser madspild og sikrer god  
ernæring på sygehuset
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projekt ”Food Waste in Hospital: Minimizing without Compromising 
Patients Food Intake using the DIMS”, som netop er antaget og for-
svaret på Aalborg Universitet. I projektet nåede vi frem til, at man med 
DIMS metoden kunne vurdere en patients madindtag på 4 minutter, 
mens den traditionelle måde kræver 15 minutter. I en undersøgelse, 
der er offentliggjort i tidsskriftet Appetite, fandt vi, at der synes at være 
en direkte sammenhæng mellem den portionstørrelse, der blev serveret 
for patienten, og den mængde af tallerkenspild, der blev genere-
ret. Undersøgelsen viste, at DIMS’en var en nem og hensigtsmæssig 
metode for afdelingspersonalet til at monitorere både madspild og 
patientens madindtag. Teknikken har således et stort potentiale på 
sygehuse, hvor mange patienter er i risiko for at blive underernærede, 
hvor store mængder mad bliver smidt ud, og hvor det er tidskrævende 
at foretage vurderingerne manuelt. 

eButton 
DIMS’en var ikke den eneste teknologi i fokus under Food & Devices 
ugen. På Aalborg Universitet er vi også gået sammen med forskere på 
universitet i Pittsburgh for at finde ud af, hvordan erfaringerne med 
den amerikansk udviklede eButton kan bruges til at forbedre teknologi-
en inden for ernæringsmonitorering. eButton er en applikation på stør-
relse med en tændstikæske, som bæres med en lille clips på brystet. 
Den er spækket med kameraer, computere og anden teknik, der gør, at 
den kan holde et vågent øje med, hvad vi spiser. 

Food´n Go 
Sidste punkt på dagens program var at teste Food’n Go teknologien. 
Her har Herlev Hospital og Region Hovedstaden sammen med firmaet 
Tachista udviklet en tablet applikation med det formål at sikre registre-
ring af kostindtag og motivere patienterne til at øge det. Teknologien 
skal samtidig lette bestillingen af måltider. Som et resultat af dagen på 
Herlev Hospital blev ernæringsmedarbejdere fra hospitalet, forskere og 
IT-udviklere enige om at forsøge at udvikle og afprøve en prototype af 
et integreret teknologi, der bygger på det bedste fra enhederne DIMS 
og Food’n Go teknologien.

Besøg på Bystævneparken 
Bystævneparken i København er knudepunktet for en stor del af 
kommunens madservice til ældre. Og samtidig et godt eksempel på, 
hvordan store mængder af indsamlet data, den såkaldte Big Food 
Data, udnyttes sammen med IT applikationer til at forbedre ernæring 
og måltidsoplevelsen. Derfor var der også arrangeret besøg og samta-
ler for eksperterne her. Chef for forplejningsenheden, Karin Bredgård, 
kunne her fortælle udførligt om, hvordan man som institution forsøger 
at være i front, når det gælder om at koble data og ”dimser” sammen 
i infrastrukturer, der kan skabe merværdi. Med den viden vil forskerne 
kunne udvikle velfærdsteknologier, der kan lette arbejdet med at udar-
bejde handleplaner imod underernæring. Og netop arbejdsbesparelsen 
ved at gennemføre ernæringsvurdering er vigtig for opgavevaretagel-
sen. Forskerne har beregnet, at man med DIMS’en vil kunne reducere 
lønudgiften fra 35 kr. til 6 kr. pr vurdering. 

Konferencen Small devices – big potentials
Forskerne sluttede deres arbejdsuge på konferencen ”Små dimser med 
Store muligheder” af med at fremlægge nogle af erfaringerne. Konfe-
rencen blev i øvrigt åbnet af formanden for Folketingets forskningsud-
valg, Christine Antorini, der bl.a. pointerede, at den såkaldte ”Food&-
Devices”-uge kan være med til at skubbe på, så Danmark kan blive 
foregangsland på intelligente livstilsteknologier i forbindelse med vores 
spisevaner. Præsentationer, Christine Antorini åbningstale og billeder 
fra konferencen kan findes på www.dvices4food.aau.dk

Foto: Adam Hesselfeldt, Herlev Sygehus

DIMS

Udviklet på Aalborg Universitet i projektet FoodServIn-
SPIRe
Videreudviklet i dVices4food og Food4Growth
Formål: at monitorere hvad patienter spiser og dermed at 
udvikle handleplaner, der modvirker underernæring.
Forsker- og udviklingsteam: Michal Dobroczynski,  
Kwabena Titi Ofei og Bent Egbjerg Mikkelsen.
Anvendelsesmåde: Bordmodel. Opklappelig kuffert. Behøver 
forbindelse til elnettet.
Teknik: Elektronisk vægt, RFID identifikationsteknologi, mikro 
kamerateknologi, billedgenkendelses teknologi, WiFi.

eButton

Udviklet af forskerteam fra Pittsburgh Universitet (PU) 
Indgår i en 1-årig udvekslingsaftale mellem PU og AAU
Formål: at indsamle visuelt materiale og ”livsstilssignaler”, der 
sammen kan bruges til at bedømme kostindtag og bevægelse.
Anvendelsesmåde: batteridrevet og brystbåret.
Teknik: mikrokamerateknologi, GPS positioneringsteknologi, 
accelerometer (registrerer bevægelse), gyroskop (vurderer krop-
pens orientering), UV-sensor (kan skelne mellem indendørs/
udendørs), barometer (vurderer kropsstilling/etage).

Bent Egberg Mikkelsen er professor i offentlig mad og ernæring på institut for kli-

nisk medicin på Aalborg Universitet i København. Mere information om netværket 

og konferencen kan findes på www.dvices4food.aau.dk og www.food4growth.

aau.dk. DIMS’en er udviklet i samarbejde med IT-udvikler Michal Dobroczynski 

fra Syscore indenfor rammerne af FoodServInSPIRE projektet, som er støttet af 

Styrelsen for Forskning & Innovation. Food&Devices aktiviteterne er blevet til med 

assistance fra Karina Pawlowski, Ravin Shrestha og Sandrine Legal. Food’n Go er 

udviklet af Jon Henningsen i samarbejde med Tove Lindhardt Damsgaard. Øvelsen 

på Herlev blev gennemført i samarbejde med Copenhagen Academy for Medical 

Education and Simulation og Det Nordiske Køkken, Ernæringsenheden.
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Af Tine Louise Nielsson, Klinisk diætist, Odense Universitetshospital

 
Jeg er ansat på fuld tid i Endokrinologisk afdeling M, med speciale i 
diabetes. Her varetager jeg diætbehandling af patienter med type 1 
og type 2 diabetes, herunder de gravide med diabetes. Jeg er her-
udover klinisk vejleder for studerende med speciale i klinisk diæteti. 
De studerende kommer i praktik på 9. modul i afdelingen. 

Ved årsskiftet 2014/2015 blev diætistfunktionen på Odense Univer-
sitetshospital decentraliseret, hvilket betød, at vi som faggruppe gik 
fra fælles diætetisk ledelse under Endokrinologisk afdeling til at være 
ansat i de enkelte afdelinger. For os, som vedblev at være ansat i afde-
lingen, har det betydet, at vi nu er ansat med en afdelingssygeplejer-

ske som daglig leder. Jeg oplever bl.a., at vi dermed ikke kun har fået 
mulighed for et tættere tværfagligt samarbejde omkring arbejdet med 
vores studerende, men også bliver tænkt med i den undervisning og 
evidensbaseret praksis, som afdelingen løbende afholder. 

Tidligere varetog jeg al klinisk vejledning af de studerende, herun der 
det koordinerende arbejde. Funktionen er nu ændret, så mit arbejde 
udelukkende er med de 9. modulstuderende. Uddannelsesafdelin-
gen har overtaget det øvrige arbejde med studerende, herunder det 
koordinerende arbejde mellem afdelingerne og 12. modulstuderende.  
Uddannelseskoordinator, Lise Lotte Sørensen, med  baggrund som 
Ernærings- og husholdningsøkonom, varetager dette arbejde. 
Denne tirsdag, som jeg vil beskrive, er jeg i arbejdsplanen sat til at 
have klinisk vejlederdag, hvilket betyder, at jeg kan disponere min tid 

MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag

Diabetespatienter  
og klinisk vejledning
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med min studerende. Vi har i denne praktikperiode kun en studeren-
de - normalt ville vi have to - men studerende går også på barsel.

7.30 Vores studerende og jeg møder ind og taler om dagens plan. Vi 
enes om, at hun skal vejlede en patient i dag og komme hele vejen 
rundt om det at have en patient. Sammen ser vi overordnet journalen 
igennem for at danne os et indtryk af patienten. Den studerende får 
mulighed for at sætte ord på, hvad hun vil vægte i sin dataindsamling 
og sin plan for vejledningen. Herefter har hun mulighed for at arbejde 
med sine forberedelser. 

8.00 Jeg mødes med mine diætist- og sygeplejerske kolleger, vores 
udviklingssygeplejerske og afdelingssygeplejerske til en halv times evi-
densbaseret praksis, hvor en sygeplejerske i dag skal holde et selvvalgt 
oplæg om udeblivelser. Oplægget er relevant, idet vi oplever store 
udeblivelsesprocenter blandt vores patienter. Sygeplejersken har lavet 
en litteratursøgning på området for at vurdere, hvordan udeblivel-
ser  kan nedbringes, og dermed tage hensyn til både patienterne og 
sygehusets økonomi . Litteraturgennemgangen tyder på, at en sms har 
større effekt end indførelse af et bødesystem.

8.30 Den studerende og jeg vender de tanker og planer, hun har gjort 
sig for vejledningen af dagens patient. Hun er velforberedt, har reflek-
teret fornuftigt over forløbet, hun har lidt sommerfugle i maven, men 
efter nogle gode vejledningsoplevelser fra dagen før er hun alligevel 
meget opsat og glæder sig.

Vejledningen forløber meget fornuftigt, taget i betragtning at det kun 
er hendes tredje patient. Hun har god kontakt og klarer forløbet lige 
fra at hente patienten ind, dataindsamle, vejlede, afrunde og afslutte 
rigtig fint.

9.30 Vi bruger tid på efter-vejledning, hvor vi sammen gennemgår 
vejledningen. Den studerende bekræftes i, at hun er rigtigt godt på 
vej, og vi drøfter, hvad hun har brug for at arbejde videre med. Hun 
arbejder nu videre med journalnotatet på patienten.

10.15 Jeg har nu tid til at få besvaret mails, få afsluttet notater, som 
jeg ikke nåede dagen før, og få samlet op på opgaver, som har samlet 
sig på mit bord.

11.00 Min studerende er tilbage, så hun kan få vejledning på sit jour-
nalnotat, og jeg godkender og signerer det i journalen. Vi taler det 
igennem, og igen har hun efter min mening løftet opgaven fint. 

11.15 Den studerende skal i morgen have flere vejledninger allerede 
fra kl. 8.00, og derfor får hun tid til at forberede patienter. Imens 
forbereder jeg mig på de to timer refleksion, som mine tre sygeple-
jerskekolleger og jeg skal have med hele afdelingens studerende over 
middag.

12.00 Frokost indtages sammen med studerende og mine kolleger. 
Det er altid hyggeligt og lærerigt, blandt andet fordi dagens opgaver 
bliver vendt. 

12.30 Den studerende har et par spørgsmål til den kommende dags 
patienter og til dagens refleksionstimer, og efter vejledningen arbejder 
hun videre. Jeg går også selv næste dags patienter igennem, så jeg 
har indblik i, hvad jeg skal gennemgå med min studerende.  

Jeg når også lige at få samlet op inden refleksionen. De studerendes 
refleksioner tager udgangspunkt i en patientbeskrivelse, hvorfra de 
studerende har udvalgt emner, som de hver især har teoretiseret over 
og på skift fremlægger for hinanden. På den måde får de mulighed 
for at koble teori og den praksis, de møder hos os.

13.00 Vi mødes til faglig refleksion, og holdet, der skal fremlægge 
i dag, har arbejdet med diagnoserne type 1 og type 2 diabetes og 
behandlingen heraf. Min studerende har arbejde med kost til type 1 
og type 2 diabetes patienter. Igen er alle aktive, lyttende, spørgende, 
reflekterende, interesserede. Specielt er der stor interesse i oplægget 
omkring maden, ”Hvordan kan det være, at der bliver sagt, at en 
pa tient med type 1 diabetes kan tillade sig at spise slik? Kan vi, som 
faggrupper, bare acceptere det?” Min studerende byder ind med sin 
faglighed og viden, og det bibringer en rigtig god dynamik på tværs 
mellem diætist-, sygeplejerske studerende og sosu-assistent-eleverne. 

15.00 Efter to timers intens refleksion er alle trætte, men i godt hu-
mør, beriget med ny viden og forståelse for hinandens faglige styrker. 
Vi runder dagen af og opsummerer. Vi takker hinanden for i dag og 
siger farvel. 

Endnu en god arbejdsdag er slut, og jeg cykler hjem med hovedet 
fuld af god energi og taknemlighed for, at det er muligt, at vi sam-
men kan have den tværfaglighed omkring de studerende, som de så 
tydeligt profiterer af.
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Sådan virker SylliFlor®: 
Ved indtagelse med væske svulmer SylliFlor® op og giver fylde i mave og tarm. 
De gavnlige fibre stimulerer og smører tarmen, og hjælper til en blød og regelmæssig afføring.
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Af Advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Efter flere rykkerbreve modtog vi den 26. oktober 2015 svar fra 
Region Midtjyllands Direktion. Siden sparekataloget fra april 2015 
har vi gang på gang påtalt, at Regionens argumenter for besparel-
serne inden for ernæring ikke holder. Vi har taget skarpt afstand 
fra, at Region Midtjylland betegnede kliniske diætisters arbejde som 
”kostvejledning”. Kliniske diætister er uddannet til diætbehandling 
af ernæringsrelaterede sygdomme. Faggruppen er sundhedspersoner 
med autorisation og skal føre patientjournal. Det er et lovkrav, både 
når der arbejdes i region og kommune. Vi har påvist, at det er forkert, 
når Region Midtjylland forudsætter, at de stillinger, der skal spares 
væk, hører til i kommunerne. Regionens Praksisdiætister er ikke en 
kommunal opgave. På afdelingerne på de berørte hospitaler (Horsens 
og Aarhus) er der tale om højt specialiserede kliniske diætister, der har 
været en fast del af afdelingens sundhedsfaglige personale.

For de FaKD-medlemmer, der er berørt af besparelserne, indeholder 
Direktionens svar den klare, men desværre kedelige melding: Bespa-
relserne, der er varslet, bliver gennemført.

Og hvad så nu ?
Når man sammenligner Direktionens svar fra efteråret og sparekatalo-
get fra foråret, kan man se, at fokus er drejet. Nu tales der ikke mere 
blot om ”kostvejledning” og kommunernes ansvar. Nu meldes det ud:

”En besparelse kan bevirke, at måden hvorpå den overordnede 
sundhedsydelse leveres til borgere på, bliver anderledes end tidligere – 
serviceniveauet ændres”.

I første omgang sender vi vores klage videre til Regionsrådet. De 
folkevalgte, der traf beslutningen, skal vide, hvad den kom til at inde-
bære. Og så må de jo agere på det.

Vi har sideløbende med indsatsen over for Region Midtjylland haft 
kontakt til flere kommuner i Region Midtjylland. Mange af dem er 
godt med på ernæringsområdet og har været det længe. Der er dog 
stadig kommuner, der aldrig har haft ansat en klinisk diætist. En af 
dem har dog lige ansat en.

Herfra må vi forberede os på, at vi igen skal gennem en svær tid som 
ved sparerunden i 2008. Her var begrundelsen for at spare klini-
ske diætister også, at deres opgaver hørte til i kommunerne. Men 
dengang viste det sig, at kommunerne tog stafetten og oprettede 
nye stillinger til kliniske diætister. Rigtig mange kommuner i Region 
Midtjylland kom fint med på en indsats inden for ernæring i 2009 
og 2010. Denne gang er reduktionen i Regionen dobbelt så stor. 
Og kommunerne har gjort opmærksom på, at de ikke er økonomisk 
gearet til at overtage opgaverne - endnu.

Økonomien er noget, som kommunens folkevalgte må tage hånd 
om. Men med svaret fra Region Midtjyllands Direktion er det i det 
mindste på plads, at de sundhedsydelser, der bliver leveret fra Region 
Midtjylland, bliver på et ”ændret” serviceniveau. Inden for ernæring 
betyder det et ”forringet” serviceniveau. Det vil kunne mærkes, at 
en tredjedel af faggruppen forsvinder. Men med den nye udmelding 
fra Direktionen kan vi da se, at videre debat kan tage udgangspunkt i 
situationen, som den vitterligt ser ud.

Afdelingerne, som vi har besøgt i forbindelse med sparerunden, har 
ikke lagt skjul på, at de kommer til at mangle deres kliniske diætister. 
Nogle af dem har ligefrem – ligesom FaKD – advaret mod, at bespa-
relsen vil betyde større risiko for genindlæggelser og øgede medi-
cinudgifter. Andre har advaret mod, at de kliniske diætisters opgaver 
må udføres af andre faggrupper. Den opbakning og bekymring tager 
vi som et fingerpeg om, at situationen på afdelingerne forhåbentlig 
inden for ikke alt for længe kan rette sig i bedre retning – fuldstæn-
dig, som den gjorde efter sparerunden i 2008.

ADVOKATEN

Region Midtjylland erkender 
reduktion i sundhedsydelser
- men besparelserne kommer...
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Funktionærlovens reger om fratrædelsesgodtgørelse er ændret 
den 1. februar 2015.

Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Fratrædelsesgodtgørelse er et særligt beløb, som man modtager ud 
over lønnen i en opsigelsesperiode. Man modtager kun fratrædelses-
godtgørelse, hvis man bliver sagt op, og ikke, hvis man selv siger op.
De nye regler findes i funktionærlovens § 2 a:
”Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme 
virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funkti-
onærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 
måneders løn”.

Retten til fratrædelsesgodtgørelse forudsætter uafbrudt beskæftigelse 
(anciennitet) i samme virksomhed i 12 år. Den udgør en ekstra må-
nedsløn. Hvis man har anciennitet i 17 år eller mere, udgør fratrædel-
sesgodtgørelsen 3 måneders løn.

Fratrædelsesgodtgørelsen er en godtgørelse. Det betyder, at der ikke 
skal beregnes feriepenge af godtgørelsen. Det skal der kun af den 
egentlige løn. Derimod skal værdien af arbejdsgivers del af pensions-
bidraget også indgå i beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen.

Ændringen af reglerne skyldes EU-krav om forskelsbehandling på 
grund af alder. Tidligere bortfaldt retten til fratrædelsesgodtgørelse, 
hvis man ved sin fratrædelse kunne gå på pension. Det indebar, at 
man mistede fratrædelsesgodtgørelsen, hvis man ønskede at vente 

med at gå på pension og i stedet ville søge nyt arbejde. Det ramte 
kun lønmodtagere med høj alder, og EU-domstolen fastslog, at der 
var tale om ulovlig aldersdiskrimination.
De nye regler gælder for opsigelser, der finder sted efter den 1. febru-
ar 2015. De har derfor ikke tilbagevirkende kraft for opsigelser, der 
har fundet sted efter de gamle regler.

Kliniske diætister er omfattet af funktionærloven, hvis de har en 
ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.
Funktionærloven kan findes på www.retsinfo.dk.

Fratrædelses-
godtgørelse
Fratrædelsesgodtgørelsen er et lovkrav, og den udbetales, 
hvis man har været ansat i 12 år eller mere hos samme 
arbejdsgiver.

Det er lovgivning, og det er ikke noget, der afhænger af 
overenskomsten.

Tillæg efter 10 års  
beskæftigelse
Den nye regel om tillæg efter 10 års beskæftigelse, som er 
noget helt andet end fratrædelsesgodtgørelse, og den træder 
først i kraft den 1. april 2016. Reglen om tillæg efter 10 års 
beskæftigelse er omtalt i Diætisten juni/2015, side 26 (http://
www.diaetist.dk/media/279896/7608_di_tisten_nr._135_
juni15_web.pdf)

Tillægget er forhandlet hjem gennem overenskomsten.

ADVOKATEN

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse
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FaKD i foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg

Tilskud efter sundhedsloven til  
klinisk diætist: Logistikken er på 
plads

Der er allerede i sundhedslovens § 71 mulighed for, at Ministeren for Sundhed og 
Ældre bestemmer, at patienter kan få offentligt tilskud til klinisk diætist. Sagen er blevet 
aktuel i år efter de voldsomme besparelser, vi har set på ernæring i Region Midtjylland 
og senest i flere kommuner.
 
Foreningen af Kliniske Diætisters (FaKD) formand Mette Pedersen og næstformand 
Helle Christensen var den 17. november 2015 i foretræde for Folketingets Sundhedsud-
valg om sagen. Vi har gjort problemet klart og anvist forslag til, hvordan det kan løses. 
Vi har allerede landsdækkende mange privatpraktiserende kliniske diætister. Logistikken 
for en ny model inden for ernæring er derfor på plads.
 
Herfra vil Sundhedsudvalget og dets medlemmer følge sagen op, og FaKD er klar til at 
byde ind med enhver tænkelig dokumentation, der er behov for. Vi er glade for den 
positive modtagelse, vi fik i Folketinget og for den store spørgelyst fra Sundhedsudval-
gets medemmer. Der er ingen tvivl om, at det bliver et langsigtet arbejde, men dagens 
foretræde er en vigtig milepæl på vejen.

Sundhed og livskvalitet hos 
ældre i Danmark
Næstformand i FaKD, Helle Christensen, og Mirian Meinertz fra bestyrelsen 
besøgte Ældresagen, fredag den 9. oktober 2015. Formålet med mødet var at 
afdække fælles interesser. 

Patienterne er ved udskrivelse overvejende færdigbehandlet og har modtaget den kon-
krete sundhedsydelse, som gav anledning til indlæggelsen. Imidlertid er det afgørende 
for patientens rehabilitering, at man er opmærksom på patientens ernæringstilstand, 
såvel under som efter indlæggelse. Patienter oplever i forbindelse med indlæggelse util-
sigtede vægttab, og derudover er kroppen i stresstilstand og dermed på overarbejde. 

For at optimere forholdene for patientens rehabilitering og livskvalitet og reducere tiden, 
hvor patienten er sygemeldt, er det essentielt, at patienten hurtigt kommer til kræfter 
igen.

Så både Ældresagen og FaKD er enige om, at ældres sundhed og livskvalitet er et områ-
de, hvor begge foreninger har en interesse i samarbejde.

Markedsfør FaKD  
– både på arbejde  
og til træning!
Nye trænings-T-shirts med FaKD-logo. 

Super kvalitet og med et vigtigt budskab. 
Du kan også stadig købe vest og almindelig 
polo-shirt. 

Log ind på webshoppen www.dkdybdahl.dk

Brugernavn: kliniske
Password: diætister

- eller se udførlig vejledning på
 www.diaetisten.dk

DET SKER I FAKD
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”Bekymring for 
kvaliteten”

Næstformand Helle Christensen har sammen 
med 70 deltagere fra diverse sundhedspoliti-
ske organisationer, interesseorganisationer og 
medicinalindustrien deltaget i Sundhedspolitisk 
netværksmøde d. 5. november 2015.

Emnet var Den praktiserende læge – hvad er fremti-
den? – ved PLO’s formand, Christian Freitag.

Ifølge oplægget er den praktiserende læge under 
pres: Patienterne stiller større krav, og konkurrerende 
faggrupper forsøger at stjæle opgaverne. De prakti-
serende læger bliver ofte reduceret til ekspeditions-
kontor for patientens videre behandling. 

PLO støtter helt klart vores bekymring vedr. patienter 
i diætbehandling, der ender i det sorte hul – i deres 
vej fra regionen og ud til ingenting. PLO bakker op 
om diætbehandling ved kliniske diætister, idet PLO 
er ”bekymrede for kvaliteten” - og i dette tilfælde 
”bekymrede for kvaliteten af diætbehandling til 
patienterne”. Og som Christian Freitag sagde: ”Det 
handler jo om, at patienterne skal blive funktions-
dygtige så hurtigt som muligt”. Og den evidensba-
serede viden på området melder jo klart, at ernærin-
gen betyder en hel del for hurtig raskmelding.
Det var et meget spændende foredrag, hvor Chri-
stian Freitag så masser af uudnyttede muligheder 
for tværfaglighed og hermed styrkelse af patientbe-
handlingen.

Det var også spændende, inspirerende og lærerigt 
ift. FaKD’s lobbyarbejde.

Magteliten: 
Hvordan 423 borgere 
styrer Danmark 
”Ønsk dig denne bog i julegave” anbefaler næsteformand Helle Christen-
sen efter endnu et møde i Sundhedspolitisk netværk den 10.november.

Forfatterne til bogen, Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaard, 
holdt oplæg.

Hvem er top 1% i Danmark og hvordan er de blevet en del af det lukkede 
netværk? Sociologerne Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaard 
har undersøgt dette spørgsmål ved at søge ind til kernen i det vidt forgrenede 
magtnetværk i Danmark. Hvem er de topfolk fra erhvervslivet, fagforeninger, 
videnskab, politik og stat, som i fælles alliance sætter kursen for Danmark? Og 
hvilke dilemmaer kan der opstå, når interesser skal sikres internt i magtnetvær-
ket og udadtil over for medlemmer, vælgere eller pressen? 
Der var en del spændende vinkler, som FaKD kunne bruge, og som én fra 
netværket sagde bagefter: ”Og jeg som troede, at jeg boede i et demokratisk 
land”. 

Foredragsholderne fik os til at se værdien i netværk og tydeliggjorde, at hvis vi vil 
have indflydelse, skal vi væk fra vores skriveborde og ud og ”mingle” med andre 
fag- og interessorganisationer i bestyrelser og udvalg.

Læs bogen – så vi kan få en diskussion i FaKD, i regionerne og hos erfagrup-
perne om, hvordan vi bedst gør i forhold til at få indflydelse på ernæringen og 
folkesundheden i Danmark?
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Ugen havde ellers budt på andre arrangementer, og mange havde også 
deltaget om mandagen til Nutricia-uddannelsesdagen i Kolding.

Men 70 medlemmer mødte friske op og fik stillet spørgsmål til foredragshol-
derne og besøgt de mange stande. 
Programmet bød på både ADHD, overspisning, BED, den rette ernæring til 
underernærede indlagte, organisering af kliniske diætister samt Nudging. Alle 
besøgte de mange flotte stande, med smagsprøver og ”goodie bags”. 
Der var konkurrencer både for deltagerne og for de indstillede medlemmer, der 
skulle kåres til årets medlem og årets studerende.

Sofie Wendelboe fik flest stemmer, og gik med titlen ”Årets medlem”, mens 
”Årets studerende” blev Louise Helene Kopp. Tillykke til jer! Vi er glade for, I er 
medlem hos os, og håber på, I vil fortsætte jeres gode indsatser og initiativer!

Sidst på dagen blev der givet en kort gennemgang af året 2015, og FaKDs  
formål, vision og mission blev repeteret. Det har været et hårdt år med spare-
kataloget og nu med revisionen af uddannelsen, men det har også ført til en 
høj aktivitet ift. politiske indsatser, og vi oplever, at medlemmerne står godt 
sammen.  Den næste tid er også spændende, året er jo ikke slut endnu! 

Vi nød dagen med de fremmødte medlemmer og den sædvanlige gode stem-
ning mellem jer.

Husk at se på vores hjemmeside ift. den fremviste træningstrøje  
med FaKD logoet!

Tak for årsmødet 2015

FaKDs årsmøde  i Aalborg den 6. november: 
”Bestyrelsen takker medlemmerne for  
engagementet på årsmødet”

Kandidater til  
årets medlem var: 

• Lonneke Hjermitslev
• Mette Pedersen
• Jette Fabricius Lind Thomsen
• Sofie Wendelboe
• Birgitte Røge Brandstrup
• Mette Borre
• Matilde Allingstrup

Kandidater til  
årets studerende var:

• Anne Mette Torp
• Louise Helene Kopp
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Baggrund:
Fremtidens sundhedspersonale vil blive mødt 
med andre krav end dem, der stilles i dag, 
og kompetencebehovene skal afspejles i 
sundhedsuddannelserne. Således skal alle 
landets sundhedsfaglige professionsbache-
loruddannelser revideres med virkning fra 
semesterstart september 2016. Læs om det 
her: http://www.sundhedskartellet.dk/dsr/
upload/7/46/917/Afrapportering_Sundheds-
kartellets_uddannelsesprojekt_-endelig.pdf

http://www.sundhedskartellet.dk/dsr/
upload/7/46/917/Bilagssamling_til_afrappor-
tering_Sundhedskartellets_uddannelsespro-
jekt_-endelig.pdf

Hvem er med i styregruppen?
FaKD har ikke en plads, da vi ikke er optaget 
i sundhedskartellet. KD’erne er dermed 
repræsenteret via sundhedskartellet af Gerda 
K. Thomassen, der er uddannet økonoma og 
er uddannelseskonsulent i Kost- og ernæ-
ringsforbundet. Repræsentanter fra Danske 
Professionshøjskoler, KL og Danske regioner, 
de studerende, Sundhedsstyrelsen og Styrel-
sen for uddannelser er også med i udvalget, 
og hermed har flere kliniske diætister, via de 
studerendes vej, en plads til direkte inputs til 
revisionen. FaKD og Danmarks Lærerforening 
har været inviteret med til 2 større møder, 
hvor uddannelsesstederne og Kost- og ernæ-
ringsforbundet samlede vores holdninger. Vi 
har flere møder planlagt i 2016.

Udvalget arbejder ud fra en mulighed med 
kun 2 studieretninger: Diætetik (indeholden-
de SFF, der kan omdøbes til diætist og KD 
med autorisation) og Ledelse og Fødevare.  
Hvorvidt det vil blive aktuelt, afhænger især 
af Sundhedsstyrelsens holdning til at auto-
risere flere diætister, og hvor ikke alle får alt 

praktik i sygehusregi. Dog arbejder udvalget 
for, at SSF linjen bliver bedre end den nuvæ-
rende linje ift. indholdet.

Bekymrede medlemmer:
FaKD får mange henvendelser fra med-
lemmer, der bekymrer sig om deres jobs i 
fremtiden.

Det forstår FaKD, for når der er nedskæringer 
på hospitalerne, hvorfor så uddanne flere? 
Og FaKD har sikret diætisterne et solidt fag-
ligt brand- skal vores profil nu ændres?!

Klinisk praktik:
FaKD er informeret om, at KD-linjen fortsæt-
ter uændret, så vi skal ikke bekymre os om 
praktik eller klinisk indhold. Men vi kræver, 
at hvis der laves en ny diætist-linje, så skal 
praktikkerne være relevante og uden for stor-
køkkener, og at indholdet på linjen vil ligne 
KD-linjen, hvis de skal kunne blive autorise-
ret. Det kan dog blive en fordel, at alle, som 
vejleder, har journalpligt.

Sygeplejersker, der ender med at arbejde 
udenfor sygehusregi, har jo også haft den 
samme uddannelse og praktik. Og autorise-
rede sundhedspersoner som ergoterapeuter 
og fysioterapeuter bør have en stærk klinisk 
baggrund, når der arbejdes med syge og 
kronikere, og tværfaglige samarbejdspartnere 
er læger.

Vi er enige i, at forhåbentlig kommer der 
flere stillinger i kommunerne, og at fore-
byggelse også er vores fremtidige jobs. Vi er 
blot bekymret, når der ikke er krav om, at 
alle kommuner og sundhedscentre ansætter 
KD’er eller andre pb’er. Stadig bruges der 
mange sygeplejersker til sundhedsfaglige op-
gaver uden for hospitalerne. Og på hospita-

lerne er det også stadig sygeplejerskerne, der 
ofte står alene med patienternes ernæring. 
Sygeplejerskerne er nået til et meget presset 
punkt i deres arbejdsliv, og FaKD mener, at 
alle patienter i ernæringsmæssigt risiko bør 
tilses af kliniske diætister. Vi bør samarbejde 
mere, og kliniske diætister bør aflaste syge-
plejerskerne bedre og indgå i tæt samarbejde 
med ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
sygeplejersker.

Fortid og fremtid:
SFF-linjen og mange af de andre linjer gen-
nem tiderne har stået uden særlig tydelig 
identitet. Uddannelsen har haft så mange 
navne og halvtitler, hvor meningen har været 
god, men der har ikke været relevante stillin-
ger bagefter. KD’erne har være de ”heldige” 
og dem med stærk profil, da FaKD har sikret 
jer en beskyttet titel. Folk ved, hvad en KD’er 
har af kompetencer.

Vi vil meget gerne samarbejde med alle pb’er, 
bl.a. LFS, SFF og cand. scienter i klinisk er-
næring i fremtiden, men bliver vi for mange, 
vil vi måske komme til at slås om stillingerne 
indbyrdes. 

Et høringssvar skal sendes i december - vi 
håber I alle vil være med til at give inputs. 
Vi vil gerne undgå, at praktikstedet eller ud-
dannelsesårgangen vil være det, der sikrer dig 
jobs i fremtiden - og ikke din uddannelse.
Hvis de laver SSF linjen om til en ny diæ-
tist-retning, forventer vi at profilen bliver lige 
så faglig stærk som KD-linjen, og at der vil 
være jobs til alle i fremtiden – kommunalt og 
regionalt. Hvis der uddannes folk til ledighed, 
skal ministeriet bryde ind og skære ned på 
optagelsen af disse studerende.

Mette Pedersen, Formand, FaKD
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Revisionen af de sundhedsfaglige  
professionsbacheloruddannelser,  
incl. Ernæring og sundhed
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Redaktionen 
ønsker læserne glædelig jul 

og et godt nytår

8.-10.december
Kursus om rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft. Sted: Center for Kræft 
og Sundhed København, Nørre Allé 45, 2200 Køben havn N. Kurset er for sundheds-
professionelle (ergoterapeuter, fysioterapeu ter, sygeplejersker, diætister), som er ansat i 
kommuner og som skal varetage rehabilite ring af borgere med hals- og mundhulekræft.
Pris: 2.500 kr. at deltage i kurset. Der vil være fuld forplejning alle dage. 
Kursusledelse: Sygeplejerske Gitte Iversen (Mødeleder), Ergoterapeut Heidi Birkemose, 
Klinisk diætist Gitte Ploug Balling.
Se mere på http://www.kraeftcenter-kbh.dk/for_professionelle/kursus-om-rehabilite ring-
af-borgere-med-hals-og-mundhulekraeft

2016

19. juni 2016
Nordic dietetic conference 
Professional development and future perspectives
Swedish Association of Clinical Dietitians (DRF) invite you to a pre-congress day 19 June 
prior to the 11th Nordic Nutrition Conference (NNC) held in Gothenburg 20-22 June 
2016. The pre-congress day will focus on is professional development for dietitians and an 
opportunity to network with Nordic colleagues. 

20.-22. juni 2016
11. Nordic Nutrition Conference, Bridging nutrition sciences for health in the nordic coun-
tries, Göteborg. Se mere på www.nnc2016.se

17 - 20. september 2016
ESPEN CONGRESS ON CLINICAL NUTRITION & METABOLISM 2016, København. Se mere 
på http://www.espen.org/files/copenhagen2016/Espen_2016_first-announcement_FINAL-
HI-RES.pdf

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 
Anette Vinstorp 
E-mail: av@diaetist.dk 
Camilla Bendix Petersen 
E-mail: cbp@diaetist.dk 
Mirian Meinertz (Suppleant)
E-mail: mm@diaetist.dk 
Trine Beck Klindt
E-mail:trineklindt@gmail.com
Rebecca Leth-Nissen Johansen (Suppleant)
E-mail:rebecca@dihn.dk

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

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

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

REDAKTIONSUDVALG
Anne Ravn
Mette Line Christensen
Kirsten Færgeman
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 - Regionsmøder

Region Sjælland 
Torsdag d. 10. december kl. 15.00-17.00 
Sted: Ankerhus Seminarium CVU Sjælland, mødelokale B003.
Tilmelding: Regionsformand Johnna Bork Christensen,  
E-mail: jbci@regionsjaelland.dk
Fra bestyrelsen deltager: Trine Bech Klindt. Valgperiode 2015-2017.
Der kan fortsat vælges en suppleant til bestyrelsen fra Region Sjælland til Trine 
Klindt.
Regionsformand og næstformand er på valg for perioden efterår 2015-2017.
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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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