
DIÆTISTEN

Nr. 142 . August 2016. 24. årgang

For alle ernæringsprofessionelle

www.FaKD.dk
www.diaetist.dk

MAD I MAJ. Diætisterne på Aarhus Universitetshospital  
går nye veje for at få opmærksomhed på ernæring

FaKD´s bestyrelse til Folkemøde på Bornholm

ESPEN kongressen løber af stablen i september. Bliv klogere på posters og LLL-courses i artiklen: 
Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil have en poster med til en konference?

FOKUS 
Behandling af børn med  

overvægt og fedme



UDGIVER: 
Foreningen af Kliniske Diætister
ISSN 1395-1169

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

ANSVARSHAVENDE
Mette Pedersen
mp@diaetist.dk

Deadlines næste udgivelse
Sidste frist for indlæg 15. august.
Sidste frist for annoncer 5. september.
Nr. 143 udkommer oktober 2016.

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

DESIGN, PRODUKTION OG TRYK
Promovista. Tlf. 20 31 80 01

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

Som livet oftest er, er der opture  
og nedture. FaKD oplever nu opture.
Efter vi har udsendt breve til kommuner, holdt 
møder i folketinget og deltaget med massivt 
engagement på folkemødet i juni, ser vi meget 
positivt på fremtiden.

At FaKD er en fagforening, der varetager de 
ernæringsprofessionelles interesser, står skrevet i (særligt Bornholmsk) 
granit. Ved hver en debat, vi deltog i på folkemødet, fik vi vendt fokus 
på vores medlemmers profession. 

Befolkningen, patientforeningerne og sågar også politikerne både 
lytter og støtter vores forslag om at inddrage os mere. Vi kan ikke 
længere tillade, at ernæring bare er noget, de ”har fokus på”. Ernæ-
ring skal være noget, de gør. Og med de rette faggrupper involveret, 
når de taler om ernæringsindsatser.

Det føles fantastisk, når jeg modtager positiv respons på vores hen-
vendelser omkring brugen af kliniske diætister i kommunerne (læs 
brevet på side 5 her i bladet), og når politikere udtaler, at de ønsker 
at tænke os ind i det tværfaglige arbejde- og også når patientfor-
eninger og andre organisationer som Diabetesforeningen, Kræftens 
Bekæmpelse, de Praktiserende Lægers Organisation og f.eks. Danske 
Fodterapeuter også efterlyser, at vores medlemmer bliver en naturlig 
del af deres patienters forløb. 

Virkeligheden har ikke ændret sig overnight i forhold til Danmarks 
økonomiske situation, bare fordi vi fra bestyrelsen oplever positiv 
medvind i forhold til vores netværk. Og som I kan læse om her i 
bladet, er det altså stadig lidt af en kamp at få rettet fokus over på at 

gøre noget ved ernæringsproblematikken. Den nye bekendtgørelse 
for PB’er i ernæring og sundhed og studieretningen er ved at være på 
plads, og ud fra resultatet her er jeg fortsat overbevist om: at vi i disse 
tider netop har brug for FaKD for at skabe spotlight på vores faggrup-
pe. De kliniske diætister er en kendt faggruppe, men nu bliver de til 
en ”toning” ude på uddannelsesstederne. Praktikken på et hospital 
bliver sandsynligvis reguleret ned til kun en praktikperiode. Sund-
hedsfremme og forebyggelse fik heller ikke en ny mundret titel denne 
gang. Derfor er der behov for et endnu større fokus på lige netop de 
faggrupper alene.

Vi arbejder for, at der ved lovændringer kan stilles flere krav til, at 
f.eks. kliniske diætister skal ansættes i kommuner, sundhedscentre, på 
afdelinger, i lægepraksis og tilknyttes patientforløb, men det er ikke 
let, når sparekniven igen er fremme.
En anden vej er kulturændring. At ændre kulturen, hvor sygeplejerske-
ren og lægen sidder alene med patienten og behandler alle områder - 
også inden for ernæring. Den kultur kan I påvirke ved at vise effekten 
og evidens for jeres arbejde. Vi skal væk fra de billige ideer om ”gode 
råd og pjecer”, vi skal involveres tværfagligt både til behandling i 
grupper og individuelt. 
Så jeg håber, at sommeren har givet dig en masse ny energi. Der skal 
nu fuld fart på med at vise dit arbejdssted og dine klienter, borgere, 
patienter, læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, fod-
terapeuter m.fl., at du er den rette til at indgå i opgaven om at løse 
ernæringsproblemet. 
Vi er nødt til at indgå meget aktivt tværprofessionelt, hvis vi skal blive 
set, hørt og dermed: Efterspurgt og involveret. 

God læselyst - og tak for alle indlæggene!

Lovændring eller kulturændring?

Formanden har ordet
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Lorem ipsum dolor 
SIT AMET  
DOLOR LOREM

Ingredienserne i Isosource® Mix er hentet 
fra kostpyramiden. Isosource® Mix efterligner 
almindelig mad og er værdsat af både patienter, 
pårørende og plejepersonale1.

1. Undersøgelse taget fra brochuren ”Isosource® Mix. 
Når patienter har svært ved at tolerere standard sondeernæring”. 
Nestlé Health Science. 2013

NOURISHING PERSONAL HEALTH

For sundhedsfagligt personale
www.nestlehealthscience.dk

Isosource Mix 
EN  SOM  
ER LADET MED



KORT NYT

Brev til  
Kommunerne 
På baggrund af de mange fyringer af klini-
ske diætister i regionerne i 2015, og fordi 
der er stor ulighed i det danske landskab, 
når det gælder den enkelte borgers mu-
lighed for ernæringsfaglig behandling og 
rehabilitering, har FaKD´s bestyrelse dette 
forår haft et øget fokus på kommunerne -  
og de kliniske diætisters rolle her.

I den forbindelse har formanden og næstfor-
manden for FaKD formuleret et brev til samtlige 
danske kommuner for at informere de rette 
beslutningstagere om, hvor og hvorfor de skal 
gøre brug af de kompetencer, vi har som kliniske 
diætister. 

Opfordringen til en sådan skrivelse kom til dels 
fra Christiansborgpolitikere, som også har støttet 
og vejledt os undervejs i processen.
Brevet er sendt til både direktøren for sundheds-
forvaltningen, afdelingschefer for sundheds-, 
ældre-, børne- og ungecentre og ledere af 
sundhedscentre, rehabilitering og visitationen i 
samtlige 98 kommuner. 

Følg gerne op på, om din kommune har 
modtaget vores brev. Læs iøvrigt også  
artiklen ”Større potentiale for kommune- 
diætister” på side 31 i dette blad.
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KORT NYT

Folkemødet er en åbenlys mulighed for at møde politikere, 
andre organisationsfolk, patientforeninger og mennesker med 
en holdning og interesse for diætister og andre ernærings-
professionelles rolle i samfundet - nu og i fremtiden.

FaKD´s bestyrelse deltog på Folkemødet i Allinge; formand Mette 
Pedersen, næstformand Trine Klindt, kassér Helle Ronneby og de 
studerendes repræsentant Luise Kopp.

Det lykkedes FaKD at få de sundhedspolitiske ordførere i tale; Liselott 
Blixt (Dansk Folkeparti), Flemming Møller Mortensen (Socialdemokra-
tiet), Carolina Maier (Alternativet) og Finn Sørensen (Enhedslisten). 
Alle talte for større tværfaglige sundhedscentre ude i kommunerne 
– med både læge, fysioterapeut, diætist, fodterapeut, tandplejer 
osv. Finansieringen af sådanne centre havde de dog ikke noget klart 
svar på – men det er et stort skridt og en succes for diætisterne, at vi 
bliver TÆNKT og TALT ind. Alle var også interesserede i, at diætister 
lovgivningsmæssigt bliver en større del af fremtidens primære- og 
sekundære sundhedsvæsen. Patienterne involverede sig i vores debat, 
og udtrykte stor utilfredshed over, at det som borger ikke er lettere at 
blive henvist til en diætist, når der er behov for diætetisk vejledning-  
og behandling.

Direktøren for Diabetesforeningen, Kræftens bekæmpelse og Sund-
hedsstyrelsen var ligeledes i dialog med FaKD om muligheden og 
behovet for at lovgive os ind i både forebyggelse, behandlingsforløb 
og rehabilitering – så det ikke blot anbefales at benytte diætister, men 
kræves!

Formanden for både Lægeforeningen og de Private Lægers Organi-
sation (PLO) var desuden interesserede i at gå i dialog med FaKD om 
muligheden for at have en klinisk diætist i klinikken eller at kunne 
henvise patienter til en diætist. Ulighed i sundhed er nyligt debatte ret 
i medierne, og derfor vil FaKD og PLO mødes efter sommerferien for 
at drøfte ovenstående muligheder og arbejde frem mod mindst én af 
dem. Vi fik vist vores brev til kommunerne til de rette personer, da et 
skridt i en bedre retning også er, at alle kommuner har en klinisk diæ-
tist ansat. Andre sundhedsfaglige organisationer som ergoterapeut-
foreningen, tandlægeforeningen, tandplejerne, psykomotorikerne, 
psykologerne og fodterapeuterne er ligeledes vigtige samarbejds-
partnere for FaKD, når vi skal overbevise politikerne om, at et 
sammenhæn gende sundhedsvæsen er lig med en sammenhæn gende 
økonomi, hvor hele paletten af autoriserede sundhedsprofessio ner er 
involveret.

Specielt psykomotorikerne var meget interesserede i et samarbejde, 
og efter sommerferien skal vi mødes mhp. at formulere tværfaglige 
behandlingstilbud - fx i forhold til behandlingen af BED. Ligeledes 
gjorde fodterapeuterne opmærksom på, at det kan være svært for 
en diabetespatient at få mulighed for at komme til en diætist. Deres 
patienter kom ofte tilbage og fortalte, at de havde fået et nej fra læ-
gen, men i stedet fået en kost- samtale med en sygeplejerske. Vi små 
faggrupper må hjælpe hinanden med at støtte op omkring anvendel-
sen af vores forskellige kompetencer.

Også Diabetesforeningen, Osteoporoseforeningen, Dansk Tandple-
jerforening og Dansk Sygeplejeråd havde ønske om en konstruktiv 
dialog med FaKD med henblik på, hvordan vi udnytter hinandens 
ressourcer bedre – også i forhold til at bearbejde politikerne til at 
skabe de strukturelle foranstaltninger, der er nødvendige, for at vi kan 
samarbejde omkring både patienter og borgere. 

Ud over de spændende diskussioner og paneldebatter, som FaKD del-
tog i, var vi også aktive i pauserne – her er Luise Kopp og Trine Klindt 
på vej ud at løbe med Sophie Løhde.  

FaKD´s bestyrelse samler op på alle de gode kontakter, vi fik på Fol-
kemødet og bruger det næste år på at arbejde konstruktivt med dem 
- for alle medlemmerne; de kommunalt ansatte, hospitalsansatte, de 
privat praktiserede diætister, ansatte ernæringsprofessionelle i private 
virksomheder, de arbejdsløse medlemmer og de studerende. 
Næste år er FaKD igen repræsenteret på Folkemødet i Allinge – vi er 
ikke til at komme uden om!

Mette Pedersen, Trine Klindt, Helle Ronneby og Luise Kopp

Folkemødet årgang 2016
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FaKD har lavet sit 
første opslag på  
LinkedIn
Og vi glæder os til at se, hvordan FaKD kan fremme det kollegia-
le samarbejde, udbrede kendskabet til ernæringsprofessionelle 
og sætte evidensbaseret viden på dagsordenen. Så hvis du ikke 
allerede er på LinkedIn og følger FaKD, må det være på tide at 
springe på.

Stor sejr for FaKD, og patienter 
og borgere med kronisk sygdom

Der er kommet nye anbefalinger til kommunernes tilbud  
til borgere med kronisk sygdom.
I udarbejdelsen af anbefalingen deltog klinisk diætist Kirsten Færgeman 
på vegne af FaKD. Den nye anbefaling betyder blandt andet, at en 
læge kan henvise sine patienter til tilbud med kendt kvalitet, uanset 
hvilken kommune der varetager opgaven.

Se anbefalingen på:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nye-anbefalin-
ger-til-kommunernes-tilbud-til-borgere-med-kronisk-sygdom

Ny bekendtgørelse  
om uddannelsen til 
professionsbachelor i 
ernæring og sundhed
Læs mere på 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180535

Og debattér gerne bekendtgørelsen på FaKD´s facebook  
- eller hjemmeside, hvis I har kommentarer.

BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 6. juli 2016

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin.,Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/021338

Senere ændringer til forskriftenIngen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhedI medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 633 af 12. maj 2015 og lov nr. 411 af

11. maj 2016, og § 15 og § 61, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august, og efter forhandling med sundheds- og ældremini-

steren fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1
Formål§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed er at kvalificere den stu-

derende til efter endt uddannelse selvstændigt at arbejde professionelt med sundhedsfremme, forebyggel-

se, behandling og rehabilitering via mad og måltider samt ernæring med afsæt i professionens rammer og

etik i et nationalt og internationalt perspektiv. Den uddannede skal opnå både teoretiske og praktiske

kompetencer og skal uddannes til at være refleksiv og kritisk. Den uddannede opnår kompetencer til at

kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og praktisk kompe-

tencegivende efter- og videreuddannelse.Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

Stk. 3. Uddannelsen er baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for det ernærings- og sundheds-

faglige område og viden om praksis i den profession og de erhverv, som uddannelsen er rettet mod.

§ 2. Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen professionsbachelor i ernæring og sund-

hed. Den engelske titel er Bachelor of Nutrition and Health.
Stk. 2. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor᾽s Degree Programme of Nutrition and Health.

Stk. 3. Den uddannede, der har gennemført studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik, toningen Kli-

nisk Diætetik, kan tillige autoriseres med titlen Klinisk Diætist i medfør af lov om autorisation af sund-

hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Kapitel 2
Varighed, struktur og tilrettelæggelse

§ 3. Uddannelsesinstitutionen, der udbyder uddannelsen, er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen og organisationen, der stiller praktiksted (klinisk uddannelsessted) til

rådighed, samarbejder på alle niveauer med henblik på at sikre sammenhængen mellem den teoretiske un-

dervisning og praktikken (den kliniske uddannelse). Uddannelsesinstitutionen sørger for, at samarbejdet

etableres og vedligeholdes.Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen skal godkende praktikstedet (det kliniske uddannelsessted). Et praktik-

sted (klinisk uddannelsessted) udgør et ledelsesmæssigt afgrænset område, som er godkendt af uddannel-

sesinstitutionen, jf. kriterierne herfor i studieordningen.

1
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Af Jette Thomsen Fabricius, RD, Favrskov Kommune og Anne W. 
Ravn, RD, Aarhus Universitetshospital, Anne.W.Ravn@skejby.rm.dk

”Life isn’t about waiting for the storm to pass; it’s about learning to 
dance in the rain.” Citatet er af Vivian Greene, og det metaforiske 
vejrlig kan undertiden passe på den fornemmelse, man som ernæ-
ringsprofessionel kan have af sit fagområde: modvind og kold regn. 
Betydningen af ernæring som en vigtig parameter for patienter og 
borgere, når de skal stå sygdom og rehabilitering igennem, er indis-
kutabel, og alligevel er der ikke mange dage med milde vinde og let 
fremdrift. 
Desto mere må vi øve os i at navigere i modvinden. Og danse i reg-
nen. Sammen. Det gjorde vi i maj måned på Aarhus Universitetshospi-
tal, da vi inviterede kommuner, plejecentre, uddannelsesinstitutioner, 
ernæringsfirmaer og andre med interesse for klinisk ernæring til at 
deltage i en lang række arrangementer spredt ud over hele maj må-
ned. Mere end fyrre fagpersoner fra forskellige faggrupper dukkede 
op til undervisning i dysfagi og oplevede, hvor svært det er at spise i 
en akavet stilling eller blive madet med den forkerte konsistens. På de 
to sondeernæringsworkshops fik flere tilsvarende lært at lægge son-
der og optimere produktvalg, og et par sygeplejersker går nu rundt 
med en helt særlig viden om, hvordan det føles, når en sonde lægges 
af en modig nybegynder. 

Desværre skinnede forårssolen kraftigt, og der var bold i TV, da der 
var indkaldt til fyraftensmøde om ernæring ved tarmsvigt. Det samme 
skete, da Aarhus Kommunes Folkesundhedsafdeling stillede op for 
at fortælle om deres tilbud til borgere i Aarhus Kommune. Massiv 
tilslutning var der således ikke til hvert eneste arrangement, men 
det var heller ikke vores succeskriterie. ”I never lose. Either I win or 
learn”, sagde Nelson Mandela. Vores intention og drøm var at skabe 
opmærksomhed og debat om ernæring i organisationen. DR og TV2 
dækkede et par begivenheder, mens Aarhus Universitetshospitals 
egen Kommunikationsafdeling var på længe før maj og siden dække-
de Mad i maj overordnet og flere af enkeltarrangementerne  
på Twitter, Instagram og Facebook. 

Alle potentielt mere end 10.000 berørte af ernæringsmåneden kunne 
dyste på viden om ernæringsviden og store flotte gevinster ved at 
udfylde en tipskupon elektronisk eller aflevere en papirudgave på den 
afsluttende temadag. Her stod firmaerne med boder med deres pro-
dukter og tilbød en god snak om ernæring til patienter og borgere. 
Patient Jørgen, der er tenor i fritiden, leverede en vigtig del af den 
åndelige føde på dagen akkompagneret af en overlæge, og duoen 
blev et godt eksempel på, at sød musik opstår, når vi samarbejder ud 
over faggrænser og sektorer og traditionelle linjer.

Sammen må vi fortsætte med at danse i regnen og mosle af sted i 
modvind og bane vej for, at ernæring som led i behandling før, under 
og efter en hospitalsindlæggelse får sin plads i en overfyldt arbejds-
dag. Næste år håber vi på mere ledelsesmæssig opbakning, så flere 
kan få mulighed for at deltage i undervisning og dialogmøder. Alle de 
mange gode redskaber og værktøjer og den gode mad kan bruges 
meget mere aktivt til gavn for patienter og borgere, når vi sammen 
aktiverer dem.

Det er vores håb, at Mad i maj bliver en årlig tilbagevendende begi-
venhed lokalt, og der er vores drøm, at initiativet med tiden skal brede 
sig til andre hospitaler, regioner og primærsektoren og dermed være 
med til at højne viden og fokus på ernæring.  Tak til alle oplægsholde-
re, firmaer, mediemennesker, medarbejdere og kolleger for jeres gode 
bidrag og samarbejde. 

Kan du se, at der er behov for opmærksomhed og fælles fodslaw 
omkring ernæring i din kontekst, og vil du være med i maj 2017? Find 
et udpluk af materialer på FaKd’s hjemmside, og se et lille klip fra den 
afsluttende ernæringstemadag på Facebook: https://www.facebook.
com/aarhusuniversitetshospital/

Vi bidrager gerne med inspiration til tilrettelæggelse, indhold og 
samarbejdspartnere.

Sammen skal  
vi danse i regnen

ARTIKEL

1 X 2
Fastereglerne på AUH accpterer tynde 
væsker X antal ti mer før narkose.

4 ti mer 2 ti mer 3 ti mer

Hvor oft e skal ernæringssondens 
placering, anlagt med henblik på 
konti nuerlig indgift , kontrolleres?

2 gange dagligt 3 gange dagligt 6 gange dagligt

Hvad er den hyppigste årsag ti l diarré 
hos pati enter med sondeernæring?

Samti dig behandling med 
anti bioti ka

Indgift  med et fi berfatti  gt 
produkt

At ernæringssonden er for tyk

Hvilken af de 3 fødevaregrupper
indgår som den bedste proteinkilde i 
kost ti l småtspisende?

Mejeriprodukter Kornprodukter Frugtprodukter

Målti derne ti l småtspisende er 
karakteriseret ved at ...

Maden har en let tyggelig 
konsistens

Målti det har et højt indhold af 
kulhydrat og kostf ibre

Målti det fylder meget på tallerkenen

Hvad er forskellen på Nutridrink 
Compact, Nutridrink Compact Protein 
og Nutridrink Yoghurtstyle?

De indeholder lige meget energi 
og protein alle tre

De er alle tre fuldgyldige 
og kan erstatt e alle dagens 

målti der     

Nutridrink Compact Protein indeholder 
ekstra meget protein og må kun gives 
som supplement, dvs. 2-3 stk dagligt 

afh ængig af behov

Mixamin Glucose kan vælges ti l 
pati enter, som har forhøjet …

Triglycerid Blodsukker CRP

Har en pati ent i ernæringsmæssig risiko 
brug for en ernæringsdrik før sengeti d?

Nej, pati enten kan ikke udnytt e et 
målti d sent på aft enen

Ja, da proteinet udnytt es godt 
hen over natt en

Kun hvis pati enten ikke har spist 
aft ensmad

Hvor meget væske har den ældre 
pati ent brug for?

Mindst 2000 ml 30-40 ml pr. kg kropsvægt 0,30 ml pr. kg kropsvægt

Hvad er målsætningen for en plan for 
ernæring hos pati enter i ernærings- 
mæssig risiko?

At opnå et energi-og proteinindtag 
på minimum 75% indenfor 3 dage 

for at undgå vægtt ab

At opnå fuld mobilisering 
indenfor 2 dage eft er 

indlæggelsen

At opnå stabil vægt indenfor det første 
døgn eft er en større operati on

Kostregistreringen er det mest valide 
redskab ti l …

At vurdere væskebehovet At ernæringsscreene pati enten At monitorere ernæringsindsatsen 
og planen for ernæring ti l den 

ernæringstruede pati ent

Hvilken handling skal udføres hos en 
pati ent som scorer 1-2 i sekundær 
ernæringsscreening?

Pati enten skal ti lbydes enten 
normalkost eller sygehuskost, alt 

eft er afdelingens ernæringsinstruks

Pati enten skal kostregistreres Pati enten skal have lagt en plan for 
ernæring

Diabetespati enten er vurderet i 
ernæringsmæssig risiko og scorer 4. 
Hvilken kost ordineres?

Normalkost Kost ti l småtspisende Diabeteskost/hjertevenlig kost

Markér dine svar, skriv navn på bagsiden og afl evér kuponen på ernæringstemadagen d. 26. maj i 
auditorium A på AUH i Skejby eller deltag på auh.intranet.rm.dk/madimaj. Vi trækker lod om 
3 hotelophold med gastronomi for 2 samt 12 Gourmet Rally på Gl. Skovridergaard, Silkeborg.

tip en 13'er

Afl evér din ti pskupon så du kan være med i 
lodtrækningen og vinde de store præmier

13.00-13.15 Bordets glæder 
   Tenor Jørgen Lundholm
   Akkompagneret af overlæge Jens Kr. Madsen 

13.15-13.45  Hvad har søde sild og seje løver med    
   broer og madpakker at gøre? 
   Klinisk diæti st Anne W. Ravn

13.50-14.20  Kan protein også være farligt?
   Professor Bente Jespersen

14.25-15.05  Følg pati enten godt på vej
   Klinisk diæti st Berit Bodilsen og 
   klinisk diæti st Line Dam Bülow 

15.10-15.40  Er fredagsslik skadeligt eller er det helt ok? 
   Professor Bjørn Richelsen

15.45-16.00  Off entliggørelse af vinderne af 3 x    
   luksusgourmetophold for 2 personer og   
   6 x Gourmet Rally for 2 personer

TEMAEFTERMIDDAG
& markedsplads

OPLEV MARKEDSSTEMNINGEN MED 
INFORMATIONER OG SMAGSPRØVER

i foyeren ved Auditorium A,
Palle Juul-Jensens Boulevard, 
8200 Aarhus N

12.00-16.00
Nutricia A/S Center for E-læring 

 Fresenius Kabi DK

 Nestlé

Arla Foods amba Mediq Danmark

Simonsen & Weel

Findus Danmark A/S

Ændringer i rækkefølgen af foredragsholderne kan forekomme

26. MAJ

Ernæringsrådet og de kliniske diætister sætter særligt fokus på mad og 

ernæring i hele maj måned med en række arrangementer og tiltag rundt 

omkring på hele hospitalet. 

Alle ansatte på hospitalet kan deltage, og det kræver ingen tilmelding. 

Se mere på auh.intranet.rm.dk/madimaj 

TIRSDAG 3. MAJ 

 KL. 10.00-12.00 OG KL. 13.00-15.00

WORKSHOP OM SONDEERNÆRING

Øg din viden og handlekompetence i forhold til  

sondeernæring. Bliv klogere på: 

••Typer af sonder og sondeernæring, til hvem og hvornår? 

••Indgiftsmuligheder og sikkerhed 

••Lær at lægge sonde og anvende pumper

Vært: Hjerteklinikken 

Palle Juul-Jensens Boulevard,  

Mødelokale 23, 1. sal, loftskilt 13

ONSDAG 4. MAJ 
KL. 13.00-15.30

FOLKESUNDHED AARHUS

Folkesundhed Aarhus kan hjælpe borgere med, at tage små 

realistiske skridt mod en sundere hverdag. Bliv klogere på: 

••Folkesundhed Aarhus’ tilbud 

••Hvordan man arbejder med at ændre vaner 

••Se og smag, hvordan man laver sund og nem mad  

med Smagskompasset

Vært: Diætisterne, Folkesundhed Aarhus 

MEA ambulatoriet, Nørrebrogade 

Undervisning 2, stueetagen

MANDAG 9. MAJ 
KL. 13.00-15.00

NÅR DET BLIVER SVÆRT AT SPISE

Tygge-synke-besvær kan opstå ved sygdom og ved aldring og 

medfører ofte under- eller fejlernæring. Bliv klogere på: 

••Dysfagi-indsatsen i Aarhus Kommune 

••Hvem får dysfagi?

••Få smagsprøver på dysfagi-maden i Aarhus Kommune fra 

Smilets Mad.

Vært: Klinisk diætist og ergoterapeut, Aarhus Kommune 

Palle Juul-Jensens Boulevard,  

Mødelokale 23, 1. sal, loftskilt 13

TIRSDAG 10. MAJ 
KL. 13.30-14.00

DIABETESPATIENTER I ERNÆRINGSRISIKO

Er du i tvivl om hvad du skal servere til den ernæringstruede 

patient med diabetes? Bliv klogere på:

••Krav til diæten

••Dur mad med sukker – og hvad med fløde?

••Hvilke energidrikke og sondeernæring?

Vært: Klinisk diætist Birgit Schelde 

MEA ambulatoriet, Nørrebrogade, 

Undervisning 2, stueetagen

TIRSDAG 10. MAJ
KL. 13.00-13.55

TRÆNING OG ERNÆRING 

Tværfaglig workshop med fysisk test og dialog med 

fysioterapeuter og diætister. Bliv klogere på: 

••Genoptræningsplaner

••Ernæring i forbindelse med genoptræning

Vært: Fysioterapeuterne og de kliniske diætister 

Palle Juul-Jensens Boulevard,  

gymnastiksalen i Fysioterapi Syd

TORSDAG 12. MAJ 
KL. 15.00-16.30

FYRAFTENSMØDE: NÅR TARMEN SVIGTER

Parenteral ernæring og ny regional retningslinje.

Målgruppe: Læger, sygeplejersker, kliniske diætister

Vært: Læge Christian Hvass og klinisk diætist Mette Borre 

Nørrebrogade, bygning 18,  

Patologisk Auditorium

TIRSDAG 17. MAJ
KL. 13.30-15.00

SONDEAMBULATORIUM

Oplæg og workshops med bl.a. pumper, sondetyper, 

anlæggelsesmetoder og produkter. Bliv klogere på: 

••Sondeambulatoriet, Kræftafdelingen 

••Tværfaglig hjælp til patienter i sondeernæring under og efter 

indlæggelse

Vært: Klinisk diætist Line Dam Bülow 

Nørrebrogade, bygning 5 J, 3.sal,  

Konferencerum, Kræftafdelingen

ONSDAG 18. MAJ 
KL. 13.00-15.30

FOLKESUNDHED AARHUS

Folkesundhed Aarhus kan hjælpe borgere med at tage små 

skridt mod en sundere hverdag. Bliv klogere på: 

••Folkesundhed Aarhus’ tilbud 

••Hvordan man arbejder med at ændre vaner 

••Se og smag, hvordan man laver sund og nem mad med 

Smagskompasset

Vært: Diætisterne Folkesundhed Aarhus 

MEA ambulatoriet, Nørrebrogade, 

Undervisning 2, stueetagen

TORSDAG 19. MAJ 
KL. 10.00-14.00

GOD MAD - OGSÅ EFTER UDSKRIVELSE 

Hør om begrebet madomsorg, og kast dig over forskellige 

smagsprøver. Bliv klogere på:

••Hvorfor er det er vigtigt at spise rigtigt  

efter udskrivelse fra hospitalet?

Vært: Centralkøkkenet 

Foran kiosk/café på Palle Juul-Jensens Boulevard 

v/ indgang 6

FREDAG 20. MAJ
KL. 10.00-14.00

GOD MAD - OGSÅ EFTER UDSKRIVELSE 

Hør om begrebet madomsorg, og kast dig over forskellige 

smagsprøver. Bliv klogere på:

••Hvorfor er det er vigtigt at spise rigtigt,  

efter udskrivelse fra hospitalet?

Vært: Centralkøkkenet 

Foran kiosk/café på Palle Juul-Jensens Boulevard  

v/ indgang 6 

TIRSDAG 24. MAJ 
KL. 13.00-14.00

NYREPATIENTER SKAL OGSÅ HAVE MAD

Nyrepatienter har særlige udfordringer, når de skal vælge, 

hvad de skal spise. Bliv klogere på: 

••Hvordan du kan hjælpe nyrepatienter til at vælge en god 

ernæring i sygdomsforløb

Vært: Klinisk diætist Jette Thomsen Fabricius 

Palle Juul-Jensens Boulevard,  

Mødelokale 22, stueetage, loftskilt 7

TORSDAG 26. MAJ 
KL. 13.00-16.00

SPEAKERS CORNER OG MARKEDSPLADS

Bliv inspireret på markedspladsen, få smagsprøver og hør 

oplæg om ernæring hele eftermiddagen.

Palle Juul-Jensens Boulevard 

Auditorium A
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Af Anne Mette Kristiansen, bachelor in nursing (BN), master in  
medical education (MMed), Afdelingen for Hjertesygdomme,  
Aarhus Universitetshospital, annekrti@rm.dk 

På mange konferencer er videnskabelige postere og ePostere (elektro-
niske) en vigtig del og meget værdsat af deltagerne. Postere anvendes 
til - kort og klart - at fortælle om forskning eller udviklingsprojekter. 
Faktisk kan det være mere udfordrende at lave en poster af høj 
kvalitet og præsentere den effektivt, end det kan være at give en kort 
mundtlig præsentation af et projekt. 

Efterfølgende forslag og råd er lavet på baggrund af publiceret littera-
tur og med henvisning til forskellige hjemmesider (3-6), men har ikke 
til hensigt at være foreskrivende. Har man en posterpræsentation, 
kan man med fordel læse publikationen af Hess and colleagues (1): 
Creating Effective Poster Presentations: AMEE Guide no. 40. Medical 
Teacher 2009; 31: 319–321.

Hvortil og hvordan indsender jeg mit abstract/resumé? 
Hvis man har fundet en konference, hvortil man gerne vil indsende 
et abstract/resumé for at præsentere et projekt, er det vigtigt, at 
man tjekker deadline for indsendelse af abstracts og samtidig tjekker, 
hvordan abstractet skal opbygges efter de guidelines (indhold, antal 
ord eller anslag), som den pågældende konference har angivet. Dette 
offentliggøres på konferencens hjemmeside fx ESPEN. Hvis abstractet 
skrives på engelsk, er det altid en god idé at få en engelsk konsulent 
til at læse det. Sproglig præcision er altid forfatterens ansvar.  

Hvordan får jeg startet på min poster?
n   Læs guidelines for udarbejdelse af posteren grundigt. Det kan være 

forskelligt fra konference til konference, hvilket format (fx PORTRA-
IT) og hvilken papirstørrelse, posteren må have.

n   Inden du begynder, så kig efter andre eksempler på postere.
n   Undersøg, om du kan få hjælp af hospitalets kommunikationsafde-

ling/grafiske medarbejder til at lave din poster. Lav en aftale i god 
tid, hvis du kan få hjælp. Kommunikationsafdelingen har erfaring 
med, hvilken font (skrifttype og størrelse på skrifttypen) det vil være 
bedst at bruge, og de vil også kunne give dig råd om farver, billeder 
og design. Du kan også vælge at lave din egen poster. 

Når du laver en poster, så tænk på følgende:
n   En god poster giver lige nok oplysninger til at formidle det afgøren-

de punkt (er) klart og kortfattet. 
n   Det er vigtigt at få budskabet igennem hurtigt, da man kun har 

kort tid til at fange læserens opmærksomhed. For meget informa-
tion skaber forvirring og vil tage tid at læse. Det kan derfor være 
godt kun at medtage nogle af de mere vigtige resultater, af hensyn 
til plads. Indviklede argumenter er ikke velegnede til en poster.  Det 
kan være bedre at fokusere på et centralt punkt, hvis ikke sekun-
dære punkter er vigtige for forståelsen. Medtag kun konklusioner, 
som klart understøttes af de resultater, der vises på posteren. 
Interesserede kan altid bede om flere oplysninger. Overvej, hvad du 
vil sige med din poster, hvad der er det vigtigste at få med. 

n   Posteren skal have et pænt layout, være logisk opbygget, og visuel 
repræsentation er at foretrække frem for store bidder af tekst. 
Brug af ’white space’ giver en behagelig kontrast, især når en stor 
mængde farve bruges på posteren. Hess og Liegel (1) foreslår som 
en hjælp, at man kan tænke på en poster som et ”illustreret abstra-
ct”.  Omhyggelig brug af farve (højst to eller tre primære farver) og 
størrelse af tekst er også vigtig. 

n   Lav en interessant og fængende titlen på posteren. Det er titlen, 
der skal fange læserens opmærksomhed. Navn (e) af forfattere, 
adresse, hvor arbejdet blev udført og kontaktoplysninger, skal også 
kunne ses tydeligt. Eventuelt et logo, hvis det er relevant.

n   Forkortelser skal forklares, første gang de anvendes.
n   Små tekstblokke på op til 75 ord kan være en god ide, og brug af 

passende overskrifter gør posteren lettere at læse; men opstilling i 
punkter kan være et alternativ til blokke af tekst.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil have 
en poster med til en konference?

ARTIKEL

Hvad er LLL Courses?

Forkortelsen LLL står for `Life long learning´ (livslang læring). Programmet for livslang læring (LLL) i Klinisk Ernæring og Metabolisme er et uddannelsesprogram for læger og 
sundhedsprofessionelle/sundhedsspecialister. Undervisningen tilbydes online eller som live-kurser ved brug af forskellige innovative undervisningsmetoder og ressourcer. 

Programmet for livslang læring (LLL) i Klinisk Ernæring og Metabolisme tilbyder 120 uddannelsesmoduler (100 er allerede tilgængelige online) udviklet og peer review af værd-
satte europæiske eksperter. 

Kurserne har til formål at forbedre viden, kompetence og færdigheder hos sundhedsprofessionelle og studerende indenfor klinisk ernæring og metabolisme. Kurserne giver 
desuden 17 CME point og europæisk certificering for læger, men er også åbne for deltagelse af farmaceuter, diætister og sygeplejersker. 
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n   Arial eller Helvetica menes generelt at hjælpe læsbarhed af en 
poster. Mellem 20-28 point tilrådes til tekst og mindst 72 point for 
titlen. Tænk på, at teksten skal kunne læses fra 2-3 meters afstand. 
Skrifttype skal være ens i hele posteren, og passende niveauer af 
overskrifter bør anvendes. Referencer bør begrænses til fem, og 
skriftstørrelsen skal være mindre end den, der anvendes i teksten 
på posteren.

n   Diagrammer, tabeller, fotografier, pile kan hjælpe læsbarhed og 
kan tiltrække opmærksomhed. Tabeller og figurer er en god måde 
at kommunikere resultater i stedet for tekstblokke, og de er ofte 
lettere at forstå, visuelt mere dragende og kræver mindre plads. 
Tabeller skal være af god kvalitet. Grafer 
og diagrammer skal have en passende 
målestok og markerede akser. 

n   På nogle konferencer anbefales det, at 
personen, der præsenterer posteren har 
yderligere informationen til rådighed ved 
posteren, herunder udskrifter af posteren 
(A4/A5) eller handouts af de centrale 
punkter, med kontaktoplysninger, som del-
tageren må få. Det vil ofte være passende 
at medbringe omkring 50-75 kopier.

n   Et plakatrør eller paprør kan beskytte 
posteren under transporten (den kan 
medbringes som håndbagage). 

n   Hvis du skal lave en mundtlig poster præsentation, så giv dig selv 
god tid til at øve det, gerne overfor fx et par kollegaer. På nogle 
konferencer har man 2-3 minutter til at fremlægge posteren, efter-
fulgt af spørgsmål og diskussion. 

n   Nyd konferencen og se præsentationen af posteren som en lære-
proces i sig selv. Det kan være en god ide at nedskrive de umiddel-
bare tanker om præsentationen, når den lige er overstået.  

Referencer

1.  Hess GR, Tosney KW, Liegel LH. Creating effective poster presentations: AMEE Guide no. 40. Med Teach 2009;31(4):319-321. http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/01421590902825131

2.  Nicol A A M and Pexman P M (2003). Displaying Your Findings: a practical guide for creating figures, posters and presentations. Washington DC: American Psychological 
Association. 

Poster:

3.  http://www.auh.dk/forskning/forskningsstotte/fremstilling-af-poster/tips-til-en-bedre-poster (besøgt d. 20.5 2016)

ePoster:

4.  https://www.ncsu.edu/project/posters/Resources.html (besøgt d. 20.5 2016)

5. http://ieposter.com/events-search-results/17/amee-2015 (besøgt d. 21.5 2016)

6.  American Heart Association (2014) ePoster Archives, http://aha.scientificposters.com/index.cfm  
(besøgt d. 21/05/2016).

Life long learning på dette års ESPEN
På dette års europæiske ernæringskongres, ESPEN, som i år afholdes 17-20. september i Bella Centeret, København under temaet  
Collaboration in Nutrition, kan deltagerne tilmelde sig forskellige LLL kurser.

Læs mere om baggrunden for kurserne, og se hvilke LLL kurser, der udbydes på dette års ESPEN konference. Se endvidere,  
hvad det koster at deltage, ved at klikke på følgende links:
http://www.espen.org/congress/past-congresses/upcoming-congress/lll-courses
http://lllnutrition.com/ 

Contact:
Anne Mette Kristiansen 
E-mail: annekrti@rm.dk  or  anne-mette.kristiansen@stud.ki.se
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Introduction 
The quality of in-hospital cardiopulmonary re-
suscitation (CPR) has shown not to be optimal. 
Debrie  ng could be one of several initiatives to 
improve CPR performance but resuscitation is 
rarely addressed as a learning opportunity. 

Purpose 
To review existing models or methods of de-
brie  ng after in-hospital resuscitation and the 
arguments and evidence put forth for these.  

Methods
Studies were identi  ed by searching electron-
ic databases, citation tracking etc. Studies in 
English or Scandinavian languages reporting 
on debrie  ng after in-hospital resuscitation 
were eligible for inclusion. Study quality was 
critically reviewed by two authors.

Findings
In the nine articles included 
we found that: 

•  Debrie  ng aims at ‘improving knowledge 
and performance’ (weekly, involved and 
uninvolved sta� , lasting up to 60 minutes); 
this model resulted in improved CPR 
processes. Debrie  ng with this aim did not 
describe they attend to emotions. 

OR

•  Debrie  ng aims at ‘dealing with stress 
and emotions’ (shortly after, involved and 
uninvolved sta� , lasting up to 90 minutes) 
which showed limited e� ectiveness.

•  All elements of debrie  ng are not reported. 
Re� ection is referred to but not described 
nor is the theoretical frame stated.

What elements did we uncover?

WHO -  is debrie� ng?
 most frequently leaders were 
physicians.

WHAT -  are the elements of debrie� ng? 
Some described video recordings, 
de  brillator downloads, PowerPoint 
presentations, and discussion but 
lacked descriptions about how to 
use these in debrie  ngs. 

WHEN  -  is the timing of the debrie� ng? 
  most frequently weekly 
debrie  ngs and less frequently 
debrie  ngs shortly after an events.

What elements did we not uncover? 

WHERE -  is the setting of the debrie� ng? 
this was not clearly described

WHY -  theoretical frame supporting 
the debrie� ng? 
this was not resolved.

Future
Future research should be aimed at 
identifying the optimal method, describing 
all elements and the process of debrie  ng, 
and further provide answers to how and why 
debrie  ng works. 

 Conclusions
  Although we found two focus areas 

for debrie  ng, it was only debrie  ngs 
that aimed at ‘improving knowledge 
and performance’ (usually weekly, 
involved and uninvolved sta� , 
lasting up to 60 minutes) that were 
connected with improved CPR 
processes. 

Anne Mette Kristiansen, RN, MMed stud.1,2, Jette R. Svanholm, RN, MSc, Post-Doctoral Researcher1 , Klas Karlgren, PhD, Senior Researcher2

1 Department of Cardiology, Aarhus University Hospital, Denmark
2 Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet, Sweden

A literature review

Debrie ng after in-hospital 
cardiopulmonary resuscitation 

A literature review

– does it work? 

PubMed

Eric

PsycINFO

SveMed+
Google Scholar

Cochrane

CINAHL

Scopus

Web of Science
Embase

Databases

Eksempel på en poster
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Af Henrik Duer, cand.scient. idræt og kemi, hd@fitness-institute.dk

I praksis er der ofte kun fokus på selve vægttabet, hvilket ikke er 
optimalt, da dette også vil dække over tabt muskelmasse. Et vægt-
tabsforløb udelukkende baseret på ændringer i kosten vil medføre tab 
af muskelmasse (1), hvorfor det er nødvendigt at inddrage træning. 

Det er uhensigtsmæssigt at tabe muskelmasse
Tab af muskelmasse er naturligvis ikke optimalt, da det øger risikoen 
for, at klienten ikke holder vægttabet efterfølgende, bl.a. som følge af 
et lavere BMR. Endvidere er det heller ikke sundt at miste muskelmas-
se, det sænker muskelstyrken, og måske øger tab af muskelmassen 
også graden af appetit (4). Den bedste medicin mod tab af muskel-
masse er træning - særligt styrketræning (2,3).

Vægttabsforløb bør altid indeholde styrketræning
Selv om der inddrages konditionstræning, er det ikke nok til at bibe-
holde muskelmassen under vægttab. Tabet af muskelmasse er dog 
mindre med konditionstræning end slet ingen træning (1). Selv ved 
meget lav kalorieindtagelse (VLCD) og dermed stor risiko for tab af 
muskelmasse kan styrketræning tre gange ugentligt forhindre tabet 
af muskelmasse (2). Ved mere moderate kalorieunderskud (-500 kcal/
dag) er det muligt at øge muskelmassen ved samtidig inddragelse 
af styrketræning (3), hvilket kun er en fordel i forbindelse med den 
efterfølgende vægtvedligeholdelse.

Hold styr på muskelmassen
For at monitorere udviklingen i fedt- og muskelmasse skal fedtpro-
centen måles. Til dette er en af de mest benyttede metoder bioim-
pedans. Det er vigtigt, at der her skelnes mellem professionelt udstyr 
og ”badevægte” til et par tusinde kroner, hvor der indgår ”atlet” og 
”ikke-atlet”-mode.  

Et reelt alternativ til en DXA-scanner  
– også for kraftigt overvægtige
Teknologien inden for bioimpedans har nået et niveau, hvoraf InBody 
(BIA) viser korrelationer på helt op over 0,9 mod DXA-scanneren (5,6). 
Samtidig er maskinerne blevet så avancerede, at de også kan måle 
mængden af organfedt. Er du i tvivl, så tjek om producentens målere 
er valideret videnskabeligt. 

ARTIKEL

Fokuser på fedttab  
- og ikke vægttab

Referencer
1. Ross R et al. Exerc Sport Rev 28 (4): 165 - 170, 2000

2. Bryner RW et al. J Am Coll Nutr 18 (1); 115 - 121, 1999 

3. Parr EB et al. Obesity (Silver Spring). 2016 May;24(5):1035-45

4. Dullo AG. Proceedings of the Nutrition Society (2012), 71, 379–389 

5. Karelis AD. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 38: 27–32 (2013) 

6. Ling CH. Clinical Nutrition 30 (2011) 610e615 

Klinisk diætist Anne Louise Knudsens vurdering af 
Inbody som arbejdsredskab

Jeg driver til daglig virksomheden Diætpiloten, som blandt 
andet foretager vejledninger inden for vægttab og atleter. 

Jeg investerede i InBody570, fordi jeg gerne vil give mine kli-
enter den bedste mulighed for at følge deres udvikling under 
deres forløb hos mig. 

Til forskel for mange andre vægte- og fedtprocentmålere på 
markedet er InBody væsentligt mere præcis. Det giver mig 
derfor et arbejdsredskab, jeg kan regne med og et arbejds-
redskab, der leverer pålidelige data. 

At bruge InBody i min dagligdag giver mange af mine klienter 
en ”aha”-oplevelse, fordi jeg får flyttet deres fokus VÆK fra 
selve kiloene, og lader fokus være på fordelingen af fedt- og 
muskelmasse.  

Mange af mine klienter har førhen kun forholdt sig til deres 
vægt, hvilket ofte fører til frustrationer, da denne svinger op 
og ned alt efter væskebalancen. Med InBody kan de med 
sikkerhed se den korrekte udvikling. Deres vægt står muligvis 
stille eller går endda op, men når det er fordi, de har øget 
muskelmassen og tabt fedtprocent, er det en helt anden 
historie. 

InBody570 er den bedste investering, jeg har lavet i rigtig 
lang tid!  
Se mere om Diætpiloten på www.diaetpiloten.dk og om 
Inbody på www.inbodydanmark.dk
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Af Ole Jeppesen, journalist, Julemærkefonden

Der hviler en særlig ånd over Julemærkehjemmet i Hobro. En venlig, 
højtidelig, rolig og myndig ånd. Man kan nærmest mærke, at stedet 
er skabt til noget vigtigt – nemlig at huse væsentlige forandringspro-
cesser i unge menneskers liv.

Forstander Lise Claesson fortæller glad og gerne om det arbejde, hun 
og resten af personalet udfører for hjemmets 48 børn i alderen 7 til 
14 år.

- Børn, der kommer på Julemærkehjem i dag, kæmper med proble-
mer, som man kan give fællesbetegnelsen ”mistrivsel”. Mange har 
det svært i skolen, bliver mobbet – og mange har alvorlige selvværds-
problemer og isolerer sig. Nogle holder helt op med at gå i skole – og 
langt de fleste er virkelig kede af og triste over deres situation. Det le-
der ofte til trøstespisning og overvægt i en eller anden grad, forklarer 
Lise Claesson, som har været leder af Hobro Julemærkehjem i tre år.

Trods den svære situation er det lykkedes børnene at tage beslutnin-
gen om at ville på Julemærkehjem. Det vidner om et kolossalt mod og 
en vilje til forandring, mener forstanderen:

- Børnene beder ret beset selv om at blive revet op med rode. De skal 
bo uden mor og far, de skal møde en masse nye mennesker, og de 
skal ikke mindst tage kampen op mod deres mistrivsel. Jeg er impone-
ret over, at de kan – og at forældrene kan, siger Lise Claesson.

Succes på succes på succes
Lises Claessons kollega, afdelingsleder Lene Gamrath, løfter sløret for, 
hvad børnene oplever igennem de ti uger på Julemærkehjemmet.

- De starter på en frisk og bliver herefter udsat for den ene succes-
oplevelse efter den anden. De lærer at nyde mad, de ikke troede, de 
kunne lide. De dyrker sport, som de ikke troede, de kunne finde ud af 

FOKUS

De fire Julemærkehjem i Danmark skaber et solidt grundlag for varige livsstilsændringer for 750 børn årligt – og det med relativt 
små og enkle virkemidler. Baggrunden for succesen er dels en målrettet og nøje udformet indsats, mens børnene opholder sig på 
hjemmene, dels et vigtigt samarbejde med Julemærkebørnenes hjemkommuner efter opholdets afslutning.

”Efterhånden slipper børnene mange af 
deres bekymringer og går i gang med at 
leve, som børn har fortjent at leve”  
– afdelingsleder Lene Gamrath

DET GODE BØRNELIV  
(GEN)STARTER HER!

 

Overvægt og fedme er et hastigt voksende problem for børn og unge. Øget fokus på fysisk aktivitet og sund kost, oplysningskam-
pagner, regelmæssig vejning, øget vejledning fra læger og diætister er sammen med centre for behandling af svært overvægtige 
nogle af ingredienserne i indsatsen for sundhedsfremme hos overvægtige børn.

I denne udgave ser vi på Julemærkehjemmenes behandlingstilbud og en kommunes opfølgning

Hobrobørn. Foto: Ole Jeppesen
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eller holde til. De knytter gode, nye venskaber, nogle endda for første 
gang. De opnår et væsentligt vægttab dels på grund af motionen, 
dels ved at spise sundt og varieret i små portioner og følge Sundheds-
styrelsens øvrige kostråd, opsummerer Lene Gamrath.

Både statistikken – se faktaboks – og medarbejdernes egne erfaringer 
viser, at de fysiske triumfer på løbebåndet og på vægten lynhurtigt 
bliver vekslet til et bedre psykisk velbefindende. Programmet virker!

- Børnene oplever en forøget energi og livskvalitet, og de oplever at 
modtage støtte fra voksne, som rigtig gerne vil dem. Vigtigst af alt 
er dog fællesskabet, som uvægerligt opstår, når en flok børn med 
samme eller lignende problemer bliver samlet et helt nyt sted, på helt 
egen hånd. Efterhånden slipper børnene mange af deres bekymringer 
og går i gang med at leve, som børn har fortjent at leve – i en sund 
krop og med tro og appetit på livet, konstaterer Lene Gamrath.

Baglandets opbakning er essentiel
Det lykkes mange af børnene at fastholde de flotte resultater inden 
for både sundhed og livskvalitet længe efter opholdets ophør. Dette 
skyldes primært et konstruktivt samarbejde med forældrene under 
opholdet og børnenes hjemkommuner efter opholdet, fastslår for-
stander Lise Claesson:

- Uden forældrene, ingen varig ændring. Resten af familien er nødt til 
at følge trop, hvis barnet skal holde fast i de nye, sundere vaner. Det 
er der heldigvis rigtig mange forældre, der sagtens kan forstå. Derfor 
har vi sammensat et fast forløb for forældrekontakten med formø-
der, besøgsdage, midtvejsevaluering, afslutningssamtale med videre. 

Mange kommuner er samtidig gode til at bakke op om familiernes 
indsats ved at finde tilbud, som passer til behov og formåen, siger Lise 
Claesson.
I Hobro er det afdelingsleder Lene Gamrath, der tager sig af kontak-
ten til de 32 kommuner, som udgør Julemærkehjemmets ”opland”. 
Hun ajourfører løbende oversigten over, hvordan kommunerne kan 
hjælpe familierne efter opholdet.

- Jeg kontakter kommunerne og laver samarbejdsaftaler, som sikrer, at 
kommunerne er klar til at støtte og vejlede efter endt ophold. Mange 
kommuner udfærdiger pjecer, som familierne bliver introduceret for 
på forældredagen midt i opholdet.  Generelt er der stor opbakning fra 
kommunerne, og alle synes, at det giver rigtig god mening at støtte 
familierne - men på grund af kommunernes forskellige økonomiske 
fundament er serviceniveauet ikke lige højt alle steder. Men bare det, 
at kommunerne er villige til at indgå skriftlige aftaler om, hvad vores 
familier kan forvente sig af dem, er en flot og konstruktiv gestus, 
mener Lene Gamrath.

”Der var altid plads til en lille snak, og 
vi følte virkelig, at der blev taget hånd om 
os hele vejen igennem” – Lisbeth Jensen, 
mor til tidl. Julemærkebarn

FAKTA OM JULEMÆRKEFONDEN
HVEM: Hvert år får 750 børn mellem 7 og 14 år hjælp til et bedre liv på et Julemærkehjem. Børn på Julemærkehjem har ofte dårlig livskvalitet, 
hvor mobning, lavt selvværd og isolation fylder meget.

HVAD: På et Julemærkehjem får børn mod på livet igen. Dagligdagen bygger på regelmæssig motion (i form af vandre- og løbeture, svømning, 
boldspil, fitness m.m.), sund kost og stærkt sammenhold. Behovet for Julemærkehjemmene er fortsat stort – lige nu venter flere hundrede børn 
på at få hjælp.

HVOR: Hjemmene ligger i Skælskør, Ølsted, Kollund og Hobro. I 2017 åbner det femte Julemærkehjem, Liljeborg i Roskilde.

Læs mere om Julemærkehjemmene på www.julemaerket.dk

 

Hobrobørn. Foto: Ole Jeppesen
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En fantastisk forvandling
En af historiens hovedpersoner er tiårige Rasmus Jensen fra Svenstrup 
ved Aalborg. Fra august til oktober 2015 var han Julemærkebarn 
i Hobro. En hård tid for hele familien, men samtidig et afgørende 
vendepunkt, fastslår Rasmus’ mor, Lisbeth Jensen:
- Rasmus havde længe haft store problemer i samspillet med andre 
børn – hans forståelse af andre og andres forståelse af ham. Det 
førte til isolation og grov mobning. Han var egentlig ikke voldsomt 
overvægtig, da han kom til Julemærkehjemmet, men tabte alligevel 
ni kilo i kraft af den daglige motion og sunde kost. Samtidig fik han 
efterhånden et meget bedre forhold til de andre Julemærkebørn, end 
han normalt havde til børnene derhjemme. Det gav ham en succesop-
levelse, som han tog med sig hjem – og som siden har ført til, at han 
nu trives bedre med de andre børn, siger Lisbeth Jensen.

Rasmus interesserer sig som noget nyt for at fylde fritiden op med 
gode og sjove aktiviteter. For tiden bordtennis og svømning. Han er 
også blevet god til at snakke om, hvordan han har det. Hele famili-
en har ændret kurs i forhold til kost og motion. Denne forvandling 
forbløffer Rasmus’ mor, men en anden detalje har overrasket endnu 
mere:

- Det mest imponerende ved hele opholdet er faktisk den støtte, som 
vi fik fra personalet. Allerede ved forbesøget to måneder inden ophol-
dets begyndelse følte vi os båret på hænder og fødder. Og efter Ras-
mus’ første dag på hjemmet – da vi var meget tæt på at hente ham 
hjem igen – blev vi ringet op af en medarbejder, som kunne fortælle, 
at Rasmus havde været i skole og i det hele taget havde haft en god 
dag. Der var altid plads til en lille snak, og vi følte virkelig, at der blev 
taget hånd om os hele vejen igennem, lyder det fra Lisbeth Jensen.

ET SAMARBEJDE TIL GLÆDE FOR ALLE PARTER
 
Aalborg kommune har indgået et formaliseret samarbejde med Julemærkehjemmet Hobro for de børn og familier, som kommer 
fra Aalborg Kommune. Sundhedsplejerske Nikoline Jakobsen har tovholderrollen i dette samarbejde, som hun kalder ”en sand 
win-win situation”.

- Vi tilbyder familier med Julemærkebørn opfølgning i sundhedstilbuddet ”Vanebryderne”, som retter sig mod børn og unge med overvægt 
og deres familier. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte families behov for opfølgning. Det kan være, at familien takker ja til et helt forløb 
hos Vanebryderne - eller at de ønsker individuelle samtaler, indtil de føler sig godt rustet til selv at klare livsstilsændringerne hjemme, forklarer 
Nikoline Jakobsen.

Vanebryderne i Aalborg tilbyder 15 måneder lange forløb med samtaler, træning og ernæringsvejledning. Tilgangen til familiearbejdet bygger 
på systemisk, narrativ teori, hvor familien som system er grundlaget for al forandring. Derfor fungerer samarbejdet med Julemærkehjemmet 
Hobro så godt, mener den kommunale tovholder:

- Vi har stor respekt for Julemærkehjemmets arbejde og kan se og høre, at børnene og familierne får meget med sig derfra. Forældresamarbej-
det på hjemmet er blevet opprioriteret i de senere år, og der er således kommet mere fokus på den enkelte familie. Dette har en stor effekt på 
langtidsholdbarheden af Julemærkehjemmets indsats – og matcher perfekt Vanebrydernes arbejde, konstaterer sundhedsplejersken.

”Børnene beder ret beset  
selv om at blive revet op med rode”  
– forstander Lise Claesson
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MODEL FOR SAMARBEJDE MELLEM JULEMÆRKEHJEM  
OG BARNETS HJEMKOMMUNE

Ansøgning: I ansøgningen om ophold på Julemærkehjemmet tager forældrene 
stilling til, om de vil være med i samarbejdet med kommunen. Julemærkefonden 
følger op på de familier, der ikke ønsker samarbejdet,  og taler med familien om, 
at samarbejdet er en hjælp.

Optagelse: Når barnet bliver optaget på et Julemærkehjem, sender Julemærke-
fonden brev/ mail til tovholderen i kommunen omhandlende optagelsen og 
varighed af ventetid før opholdets start. Brevet indeholder en kopi af ansøgnings-
skemaet samt et dokument, der senere skal sendes til Julemærkehjemmet.
 

Udpegelse af kontaktperson: Tovholderen i kommunen udpeger en 
kontaktperson og sender førnævnte dokument til Julemærkehjemmet. I dokumen-
tet fremgår, hvem kontaktpersonen er, og hvilke aktiviteter kommunen tilbyder 
familien og barnet i forbindelse med forløbet på Julemærkehjemmet. Tovholder og 
kontaktperson kan tage initiativ til at udsætte barnets ophold, hvis det skønnes, 
at barnet vil profitere af det - f.eks. hvis barnet afbryder et behandlingstilbud i 
kommunen. En udsættelse af opholdet skal ske i et samarbejde mellem familien, 
Julemærkehjemmet og kommunen.

Indkaldelse: Når Julemærkehjemmet indkalder familien til forbesøg, sendes 
samtidigt brev/mail til tovholder, der videresender til kontaktpersonen. Brevet inde-
holder oplysninger om, hvem der er barnets kontaktpædagog på Julemærkehjem-
met samt datoer for følgende: Forbesøg, infodag, opholdets start og afslutning, 
forældredag samt opfølgningsdagen.

Forbesøg: På barnets forbesøg ca. to måneder før opholdets start taler kon-
taktpædagogen med familien om samarbejdet med kommunerne. På forbesøget 
får familien udleveret ”Familiens bog”, der kommer til at følge barnet igennem 
hele forløbet.

Barnets ophold: Under barnets ophold på Julemærkehjemmet er kontakt-
personen meget velkommen til at besøge barnet på Julemærkehjemmet. Der er 
mulighed for at deltage i afslutningssamtalen eller andre relevante samtaler i løbet 
af opholdet.
 

Afslutning på barnets ophold: Kopi af udtalelse fra Julemærkehjemmet 
samt handleplan udarbejdet i samarbejde med familien sendes til tovholderen, der 
videresender den til kontaktpersonen. Udtalelsen samt handleplanen skal fokusere 
på, hvordan familien fremadrettet kan støtte den udvikling, som barnet har haft 
på Julemærkehjemmet. Foruden kost og motion skal der i udtalelse og handle-
plan være lagt stor vægt på barnets trivsel. I udtalelsen skal Julemærkehjemmene 
formidle erfaringer med barnet og komme med fremadrettede anbefalinger. Ud-
talelse og handleplan skal sendes hurtigt efter, at barnet har afsluttet sit ophold. 
Familien opfordres til at drøfte handleplanen med kontaktpersonen.

Efter opholdet: Efter behov og med familiens samtykke er der en dialog 
mellem Julemærkehjemmet og kontaktpersonen, lige efter at barnet har afsluttet 
opholdet. F.eks. kan kontaktpædagogen, på eget eller kontaktpersonens initiativ, 
uddybe vigtige ting i udtalelsen eller handleplanen.

Opfølgning: I forbindelse med opfølgningsdagen på Julemærkehjemmet, som 
ligger 4-6 uger efter afsluttet ophold, er der en dialog mellem kontaktpersonen 
og Julemærkehjemmene, hvis der er behov herfor. Kontakten skal tages senest 
en uge efter opfølgningen. Initiativet kan tages både af kontaktpersonen og 
Julemærkehjemmet.

Foto: Rasmus Jensen.  

Julemærkebarn  

aug-okt 2015. Privatfoto

Foto: Nikoline Jacobsen. Sundhedsplejerske,  

Aalborg kommune. Pressefoto. 15



Aalborg Kommunes efterfølgende tilbud til familien har været gode 
og relevante, synes hun (se næste artikel), og lærere og pædagoger i 
skolen har efter Rasmus’ tilbagevenden sat ekstra fokus på mobning 
i klassen. Rasmus’ mor er overordnet set glad for udviklingen. Hun 
smiler varmt, mens hun beretter om sønnens ve og vel – her hvor der 
er gået over et halvt år siden opholdets ophør:

- Rasmus har lynende travlt, men ikke med at bokse med problemer 
som før. Nu har han mest travlt med bare at være barn, at lege, at 
fantasere og drømme…

NY SFI-EVALUERING
Et satspuljeprojekt på de to jyske Julemærkehjem Hobro og 
Fjordmark har i perioden 2013-16 netop sat fokus på at øge 
samarbejdet mellem Julemærkehjem, forældre og kommuner 
for at øge udbyttet af et ophold på et julemærkehjem, også på 
langt sigt. 

Projektet er netop blev evalueret af Statens Nationale Center for 
Velfærd, SFI, for Sundhedsstyrelsen. Evalueringen viser, at både 
børn og forældre får et bedre udbytte, når samarbejdet mellem 
Julemærkehjemmene og forældrene bliver styrket, både under 
og efter opholdet.

Kilde: Niss NK, Rasmussen IS, EVALUERING AF SATSPULJEN FOREBYGGENDE 
INDSATSER FOR OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE, PROJEKT ”ØGET UDBYTTE” 
PÅ JULEMÆRKEHJEMMENE, SFI, Sundhedsstyrelsen 2016.

EFFEKTEN AF OPHOLD PÅ JULEMÆRKEHJEM 
Livskvalitet: 72% af børnene havde ved starten på opholdet en hverdag med mobning. Et år efter endt ophold er det faldet til 14%. 

Aktivitet: Et ophold på Julemærkehjem rykker på børnenes aktivitetsniveau i fritiden. Hvor 37% var aktive mere end tre gange om ugen inden 
starten på Julemærkehjemmet, ligger det tal på 53% et år efter endt ophold. 

BMI: Der er ingen tvivl om, at børnene får redskaber til at tabe sig. I gennemsnit taber et barn 9,3 kilo i løbet af et 10-ugers ophold. I løbet af 
opholdet går 25% af børnene fra at være overvægtige til at lande på normalvægt.

Kost i familien: Generelt set kan der spores en ændring i familiernes kostvaner. Ved starten af opholdet er 57% af familierne opmærksomme på 
portionsstørrelser. Ti uger senere er dette tal steget til 92%.

Kilde: Julemærkefondens resultatopgørelse, april 2016.

Lise, Lene og Lisbeth foran Julemærkehjemmet. Foto: Ole Jeppesen
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HUSK®
Psyllium-frøskaller anvendes til: 

• Forhøjet kolesterol

• Forstoppelse og træg mave

• Irritabel tyktarm

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 væskeindta-
gelse kan medføre forstoppelse. Dosering, pulver: Ved forstoppelse, midlertidig diarré samt irritabel tyktarm: Voksne 3-5 g 
(2-3 måleskeer) morgen og aften, Børn over 6 år 1,5 g (1 måleske) morgen og aften. Ved lettere forhøjet kolesterol: Voksne 5 
g (3 måleskeer) morgen og aften. Dosering, kapsler: Ved forstoppelse, midlertidig diarré samt irritabel tyktarm: Voksne 6-10 
kapsler morgen og aften. Ved lettere forhøjet kolesterol: Voksne 10 kapsler morgen og aften. Dosering børn: Ved forstoppelse 
og midlertidig diarré: Børn over 6 år, 3 kapsler morgen og aften. Ved irritabel tyktarm og lettere forhøjet kolesterol: Bør kun 
anvendes til børn under 12 år efter aftale med læge. 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.

HUSK® produkterne består af psyllium-frøskaller, 
som indeholder 85% kostfibre. 

Læs mere om produkterne og bestil foldere på husk.dk

Naturlægemiddel
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Af Stinne Jespersen Pauls, Sundhedsvejleder i behandling af børne-
overvægt, PB Human Ernæring, spaul@mariagerfjord.dk  

”SÅ LETTER VI” er et behandlingstilbud til overvægtige børn og deres 
familier.

Før var det svært at få familier med i tilbuddet, resultaterne lod vente 
på sig, familierne faldt fra, og min kollega og jeg var til tider ved at 
knække halsen på at vise særlige hensyn og hive kaniner op af hatten. 
Det har ændret sig med metoden ”Holbækmodellen i egne klæder”, 
hvor tilgangen af nye familier kommer helt af sig selv. 85% af bør-
nene opnår reduktion i BMI standard deviation score (SDS), ligeså vel 
som 39% af forældre ne opnår vægttab. Og det gør de til dels, fordi vi 
forventer lidt mere af dem.

I januar 2014 gik startskuddet til et nyt tilbud til overvægtige børn 
i Mariagerfjord Kommune. Der har tidligere været andre tilbud til 
samme målgruppe, men det har altid kun været i en projektperiode 
og med en snæver målgruppe. Nu var det anderledes, da det politisk 
var blevet vedtaget, at vi skulle have et fast familierettet tilbud til 
overvægtige børn. Det har stor betydning for indsatsen til overvæg-
tige børn, at der er kontinuitet og vedholdenhed omkring sådan et 
tilbud. I den spæde start fyldte rekrutteringen af børn og familier 
rigtig meget, og det var svært for os at få fyldt de kun 30 pladser op, 
som var det planlagte volumen for tilbuddet. Det tager tid at få skabt 
et kendt tilbud, både internt hos kommunens øvrige medarbejdere, 
for hvem det er relevant at henvise, men også udadtil. Nu er vi der, 
hvor familierne selv tager kontakt, fordi de ved, at tilbuddet eksiste-
rer, og de kender nogen, som er med. Havde ”SÅ LETTER VI” været 
et projekt, ja så var det nok nu, hvor tilgangen af familier er på sit 
højeste, at vi skulle til at afslutte. 

Metode fra 30 til 80 børn
Man kan læse sig til meget viden, og man kan også læse en hel 
del om den efterhånden ret udbredte ”The childrens obesity clinic’s 
treatment” (TCOCT-protokollen) (Holm et al. 2011), som er udviklet af 
læge Jens Christian Holm fra enheden for overvægtige børn, børneaf-
delingen på Holbæk Sygehus. I efteråret 2015 var min kollega og jeg 
på kursus i brugen af TCOCT-protokollen hos Jens Christian Holm, og 
det gik ret hurtigt op for os, at metoden er meget mere, end hvad vi 
havde læst. 
Af alle de mange ”aha”-oplevelser, jeg fik på kurset, så var det selve 
tilgangen til familierne, der var det vigtigste. Det var bestemt ikke 
en tilgang, jeg havde tolket, ud fra den litteratur jeg havde læst om 

metoden tidligere, snarere tværtimod. 

TCOCT protokollen implicerer et paradigme, hvor familierne betragtes 
som handlekompetente og autonome individer (Holm et al. 2011). 
Behandlingen baseres derfor på at bevare og udvikle denne handle-
kompetence og styrke børnene og familiernes autonomi, således at 
de opnår sundere vaner - både på kort og langt sigt. Altså kort og 
godt: Forvent, at familierne kan magte mere, end du tror! Lad være 
med at tro, du har regnet dem ud, kender typerne, og tænker, at du 
nok skal starte blidt ud med kun at fortælle dem en brøkdel af, hvilke 
livsstilsændringer de har i vente. 

Jeg oplevede hurtigt en positiv forandring i de konsultationer, jeg 
havde med familier efterfølgende. Jeg var blevet mere sikker på, hvad 
der var det rigtige for familierne, og kommunikationen blev, affødt 
heraf, klar og tydelig. Men det kræver rutine at blive virkelig skarp og 
kunne udnytte metodens potentiale helt optimalt, og derfor havde vi 
brug for at inkludere flere børn og familier i tilbuddet. Så målet var at 
gå fra 30 til 80 familier.

Vi fjernede alle de obligatoriske tilbud, bortset fra vejlednings-
konsultationerne. Det være sig 1½ times ugentlig motion samt 
månedlig madlavningsaften, aktivitetsdage og fyraftensmøder for 
forældre. Hvis det kunne lade sig gøre at hjælpe børnene med at 
reducere deres overvægt uden disse tilbud, så ville vi foretrække at 
bruge vores ressourcer anderledes. Mange børn og forældre var glade 
for den ugentlige motion, men vi måtte også sande, at for nogle 
familier blev motionen indbegrebet af ”SÅ LETTER VI”, og de fik ikke 
viet den nødvendige opmærksomhed til den absolut vigtigste del af 
forandringen, som foregår i hjemmet. Desuden var resultaterne af 
fokusgruppeinterviews med nogle af børnene i ”SÅ LETTER VI”, at de 
følte sig yderligere stigmatiseret ved at deltage i et særligt motionstil-
bud for overvægtige børn. Det var absolut ikke vores ønske, at børne-
ne skulle føle sig endnu mere ”særlige”, end de gjorde i forvejen pga. 
deres overvægt. Så det virkede naturligt at udfase motionen med at 
tilbyde introtimer til både nye og traditionelle eksisterende idrætstil-
bud i kommunen med henblik på at aktivere den størst mulige andel 
af børnene ude i foreningslivet på lige vilkår med deres kammerater. 
Vi kunne heldigvis erfare, at væsentligt flere end forventet af børnene  
faktisk allerede var aktive ude i foreningslivet. Så igen blev vi bekræf-
tet i, at vi kunne tillade os at forvente mere af familierne.  

Målgruppen er udvidet fra kun at være 6 til 10-årige børn til nu 
at inkludere børn i alderen 3-18 år. Det er vigtigt for os, at vi ikke 
ekskluderer børn, som kunne have gavn af tilbuddet. Vi vil så gerne 

Overvægtige børn og deres familier taber sig i 
Mariagerfjord Kommune.  
Forvent lidt mere og få bedre resultater…

FOKUS
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forebygge, og jo tidligere vi kan sætte ind, jo større sandsynlighed 
er der for, at barnet ikke når at mærke negative konsekvenser af 
overvægten. Ved den tidlige indsats under 6 år behøver barnet ikke at 
blive involveret i samme grad, og vejledningen kan primært rettes til 
forældrene. 

Med målet om at nå en bred og større målgruppe har vi gjort inklu-
sionskriterierne meget simple: BMI over 90% percentilen, mulighed 
for at møde op til konsultation ca. hver 6. uge, og at enhver familie 
kan tage direkte kontakt til ”SÅ LETTER VI”, idet der ikke kræves en 
henvisning. 

For hvert kontaktled, familierne skal igennem, er der risiko for at tabe 
familierne, så vejen skal være kort, når interessen og motivationen er 
til stede hos familierne. Desuden har vi ikke aktiviteter udover vejled-
ningskonsultationerne, som er obligatoriske. Familier har travlt i dag, 
og det handler om ikke at tage for meget af deres tid. Vi skal tage 
lige præcis den nødvendige tid, og så er det frivilligt at deltage i eks-
traarrangementer. Vi vil gerne have, at de kommer til en aktivitetsdag, 
fordi de har lyst, og ikke fordi de har bundet sig til det, da de sagde ja 
til at komme med i ”SÅ LETTER VI” tilbuddet. 

Et skræddersyet forløb eller et standard forløb til alle
Uanset hvad man har hørt, læst eller forestiller sig omkring brugen 
af TCOCT-protokollen, opstår der en vis skepsis hos dem, som endnu 
ikke har prøvet at arbejde med metoden.  En skepsis, der ofte kan 
bunde i en omsorgsfuld bekymring for, om alle familier nu kan klare 
den tilgang, der umiddelbart kan virke meget hård og kontant. Hertil 
vil jeg pointere, at tilgangen i stedet er ment empatisk og direkte. 
Man er meget opmærksom på, at forældrene til overvægtige børn 
ofte har en enorm stor skyldfølelse, og at dunke dem oven i hovedet 
er det sidste, man ønsker. De skal forstå, at vi forstår dem og deres 
situation, og ved hvor svært og komplekst det er at vinde over over-
vægten. Men det er ikke umuligt, og nu har familien taget et skridt i 
den rigtige retning ved at være kommet til os i behandling, og de er 
klar til at høre, hvad der skal til. Ud fra en startsamtale med spørgsmål 
relateret til familien og barnets livsstil, trivsel mm., får familien deres 
helt egen punktplan. Der findes 28 punkter i TCOCT-protokollen 
(Holm et al. 2011). Det er individuelt for hver familie, hvilke og hvor 
mange punkter de får i punktplanen til den første samtale. De 28 
punkter er udgangspunktet, men jeg tror, jeg har skrevet mindst 100 
forskellige punkter til de familier, jeg har til vejledning. Det skal ikke 
forstås sådan, at alle familier skal have den samme ”medicin”, men 
”pilleformen” er typisk den samme. Nemlig i en sådan form, at punk-
terne er meget direkte og handlingsorienterede, hvilket gør det mere 

håndterbart for familierne. Familien får punktplanen med fra første 
samtale med den besked, at jeg selvfølgelig ikke forventer, at de har 
fået styr på alle punkterne til næste samtale 14 dage efter, men at de 
må tage fat i alt det, de magter, og de må gerne starte med det, de 
synes virker mest overkommeligt. Igen kan jeg henvise til, at mange 
familier faktisk også bliver positivt overrasket over, hvor meget de 
selv magter i forhold til deres umiddelbare forventning til dem selv og 
særligt barnet.

Kostvejledning uden kalorietælling og mængder  
Jeg har i mit tidligere arbejde som selvstændig i kostvejledningsklinik 
lavet rigtig meget kalorieberegning og et hav af kostplaner baseret på 
den teoretiske udregning om, at hvis kalorieregnskabet går i minus, så 
opnås der reduktion i vægt. Nu ser jeg overvægten som værende me-

Faktaboks. Eksempel på punktplan.
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25 cl sodavand, saft, 
icetea, juice, kakao 

Ca. 1 flødebolle, 23 g 
 

Slik, blandet, 25 g 

Chokolade, 20 g 

Chips (max 20 g fedt pr. 
100g) 20 g 

Popcorn (lav dem selv i gryde) 
25 g 

Kage, 22 g 

Flødeis, 50g 

Sodavandsis, 100 g 
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UGENS RÅ DERUM TIL TOMME KÅLORIER FOR BØRN 11-15 Å R 
DU MÅ VÆLGE 6 PORTIONER OM UGEN (MAX 2 SØDE DRIKKE OM UGEN) 

get mere kompleks, end noget man kan beregne, og jeg oplever det 
som befriende, at fokus i kostvejledningen er et helt andet sted end 
på mængder. Børnene skal have lov at føle mæthed, og det er vigtigt, 
at barnet ikke konstant får NEJ og STOP, hvis der spørges efter mad. 
Typisk vil det kun være med til at forstærke barnets opmærksomhed 
på mad. Et stort fokus på mad og manglende mæthedsfornemmelse 
er klassiske udfordringer for børn i ”SÅ LETTER VI”. For at forbedre 
barnets mæthedsfornemmelse skal familierne lave en spiseøvelse 
til aftensmad, der omfatter at anrette maden efter enten Y- eller 
T-tallerkenmodel og vente 20 minutter, fra man er færdig med 1. 
portion, til man må tage 2. portion, som igen skal anrettes efter den 
valgte tallerkenmodel. Denne øvelse er noget, der ofte giver en meget 
positiv effekt og kan være et punkt i familiens punktplan.  

Kræsenhed kan også være en typisk udfordring. Nogle gange kan 
man komme i mål med at lave en aftale med barnet om, at det er 
nødvendigt at spise grøntsager, hvis det her skal lykkes, og så tage 
sagen i egen hånd. Men mange gange går det ikke helt så let… og så 
har jeg mulighed for at tilbyde dem, at vi udvider næste konsultation 
og går i køkkenet, hvor vi tilbereder og smager på simple grønsagsret-
ter. I samme kategori tilbyder vi også familierne en bagesession, hvor 
de lærer at bage et ordentligt fuldkornsbrød med 100% fuldkorns- 
mel. Metoden er ganske simpel, og det er generelt målet med det, de 
introduceres for i køkkenet. Egentlig foreskriver TCOCT-protokollen, 
at rugbrød er den eneste brødtype, men i stedet for helt at udelukke 
alt andet brød, vil vi hellere vise dem, hvordan de nemt kan bage 
gode fuldkornsboller. Bollerne er ikke til at tage med i madpakken 
hver dag, men kan være en tiltrængt forandring.

Inaktivitet
Børnene skal være aktive mindst 60 minutter om dagen og gerne 
være aktive i en idrætsforening. Forældrene skal være rollemodeller, 
og vi opfordrer dem til at erstatte ”kom afsted” tilgangen med ”kom 
med”.  Restriktioner på TV- og skærmtid samt andre stillesiddende 
aktiviteter spiller en vigtig rolle i både behandling og forebyggelse af 
overvægt i barndommen (Gang Zhang et al. 2015) og indgår derfor 
også som fokuspunkter for børnene. Som et led i at mindske børne-
nes inaktivitet startede vi i januar 2016 et aktivitetsmålerprojekt med 
54 deltagende børn fra ”SÅ LETTER VI”. I 6 måneder skal hvert barn 

gå med en aktivitetsmåler(ur), som tæller aktivitet og skridt. Efter en 
time med inaktivitet giver uret et svagt ”bib” og lyser med en rød 
streg som tegn til, at barnet skal bevæge sig. Det er banalt, men det 
virker faktisk efter hensigten. Børnene bliver motiveret og vil gerne 
nå de 12.000 skridt dagligt, og forældrene får pludselig et billede af, 
hvor aktive deres børn er. Det er let at forholde sig til for alle, og de 
øger aktivitetsniveauet og mindsker konflikter om aktivitet indbyrdes 
i familien. I mange familier har forældre eller søskende også købt en 
aktivitetsmåler, som giver dem muligheden for internt i familien at 
lave deres egen daglige dyst om, hvem der når flest skridt. Når delta-
gerne har gennemført de 6 måneder, får de lov til at beholde uret og 
vil forhåbentlig stadig nyde gavn af det.

Kan de holde det?
Familierne kan være med i ”SÅ LETTER VI” i 2 år, og herefter tilbydes 
de en opfølgning 1 år efter afslutning samt mulighed for at blive fulgt 
hos barnets sundhedsplejerske. 85% af børnene opnår reduktion i 
BMI SDS, men kan de holde det? Vi kan se på vores data, at graden af 
succes er proportional med tiden, de er med i ”SÅ LETTER VI”. Derfor 
forsøger vi at holde på familierne så længe som muligt og sådan, at 
de har været igennem både op- og nedture og føler sig godt rustet til 
at fortsætte den nye livsstil på egen hånd. Et år efter afslutning bliver 
familierne tilbudt en opfølgning, som netop skal give os et billede af, 
hvor godt de kan fastholde livsstil og vægttab. Selvom vi stadig har 
1-års opfølgningerne til gode, er jeg optimistisk, til dels på grund af 
de gode resultater indtil nu, men også fordi ”SÅ LETTER VI” skaber 
ringe i vandet i en forholdsvis lille kommune. Både forældre og børn 
kender andre, som er med i ”SÅ LETTER VI”, og det har udviklet 
sig fra at være noget, man helst ville holde for sig selv, til at være 
fedt. Jeg håber meget, at den tendens kan fortsætte, og overvægt 
kan blive mindre tabubelagt, og det ”at gøre noget ved sagen” til 
stadighed kan blive mødt med større anerkendelse og opbakning fra 
omgivelserne.  
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Arbejdet med rammeplaner for ”diætbehandling af adipositas hos børn”, 
samt ”diætbehandling ved dysfagi” er påbegyndt

Så er vi i gang med opdatering af rammeplaner. Arbejdet med ”Diætbehandling af adipositas hos børn” er gået i gang og forventes at være 
færdig inden udgangen af 2016. Ydermere vil arbejdet med den nye rammeplan ”Diætbehandling ved dysfagi” for alvor begynde i efteråret. 
Rammeplanen forventes at være færdig i begyndelsen af 2017. Vi vil takke alle, som bidrager, og ser frem til opdaterede og nye rammeplaner!

Arbejdsgruppen vedr. ”Diætbehandling af adipositas hos børn” består af:
n  Randi Tobberup, cand.scient. i klinisk ernæring, arbejder hos børnelæger i Nordjylland og underviser bl.a. på sygeplejeskolen i Viborg og på 

efteruddannelsen til sundhedsplejerske i ernæring.
n  Stina Maria Hansen, klinisk diætist, arbejder på Holbæk sygehus med behandling af overvægtige børn (Holbæk modellen).
n  Trine Klindt, klinisk diætist, tilknyttet de privatpraktiserende børnelæger i Region Hovedstaden og Københavns Kommune i Center for Børn 

med Handicap. Underviser desuden i sundhedsfagene inkl. ernæring på den nye pædagoguddannelse og på efteruddannelse for pædagoger  
(i ernæring til børn). 

Arbejdsgruppen vedr. ”Diætbehandling af dysfagi” består af:
n Line Bak, klinisk diætist og cand.scient i klinisk ernæring, lektor, UCSJ ernæring og sundhed, Ankerhus. 
n Heidi Niemeier, klinisk diætist, klinisk vejleder og projektleder for Dysfagi Værktøjkassen, Hillerød kommune. 
n Julie Borg Jensen, klinisk diætist i Vejle kommune. 

Forhandles via din grossist og i 
supermarkeder over hele landet.

www.arlafoodservice.dk

Til personer med lille appetit. Kræver ikke grøn ordination.
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Bachelor 

Af Signe Trans Jensen, klinisk diætist, signetrans@gmail.com

PCOS er en kompleks hormonel lidelse, som anslås at ramme 
5-10% af alle danske kvinder i den fertile alder. Diagnosen 
kendetegnes ved symptomer som insulinresistens, overvægt 
og infertilitet. Et vægttab giver ofte betydelige forbedringer i 
symptomerne – men der er manglende enighed omkring, hvil-
ken diætbehandling der er den mest optimale til formålet. Det 
satte jeg mig for at undersøge i mit bachelorprojekt i efteråret 
2015.

Jeg har tidligere oplevet forvirring om kost og kulhydrater hos kvinder 
med PCOS, hvor kvinderne især havde svært ved at forholde sig til de 
modsatrettede råd og anbefalinger, de var stødt på. 

På den ene side foreskriver de nuværende rammeplaner for PCOS en 
diæt, der lægger sig op ad de 10 kostråd og med en energiprocent-
fordeling, som følger de Nordiske Næringsstofanbefalingers (NNR 
2004) generelle anbefaling til raske voksne (1). 

I modsætning hertil menes det også, at en såkaldt Klinisk Insulin Sæn-
kende kost, KISS kosten, er mere fordelagtig i kampen mod overvæg-
ten og insulinresistensen (2). KISS-kostens principper lyder på en lige 
fordeling af kulhydrat, protein og fedt, helt præcist 33 E% fra hver 
gruppe. Kulhydratgruppen skal herudover have et lavt GI (glykæmisk 
index) og GL (glykæmisk load). Begrundelsen for energifordelingen 
er, at protein og fedt giver energi uden at forstyrre blodglukosen eller 
resultere i hyperinsulinæmi. Af samme grund benyttes GI og GL som 
værktøj til at vælge fødevarer, der giver en mindre stigning i blod-
glukosen (2).

Speciallæge i gynækologi og obstetrik Bjarne Stigsby er medforfatter 
til bogen ”Spis Dig Gravid” som udkom i 2009, hvor der fokuseres på 
at forbedre symptomerne og spise sig til graviditet ved hjælp af denne 
kost (2).

Formålet med mit bachelorprojekt var derfor at undersøge, om der 
var evidens for at kunne vejlede kvinder med PCOS til at spise efter 
principperne i KISS kosten, og dermed skabe et overblik over den 
nuværende evidens på området. Dette vil forhåbentlig også være til 
gavn for diætister, som har PCOS patienter i deres praksis.

Projektets metode
For at undersøge, om der er evidens for at kunne anbefale KISS ko-
sten, var bachelorprojektet opbygget som et litteraturstudie. Her blev 
11 RCT studier (3-13), der omhandler KISS kostens diætprincipper, 
udvalgt igennem en systematisk litteratursøgning og derefter under-
søgt. Der blev primært lagt vægt på at undersøge kostens betydning 
for vægttab og forbedring i insulinresistensen, da den centrale me-
kanisme ved PCOS er insulinresistens i kroppens væv. Denne insulin-
resistens forbedres ved vægttab, og det primære behandlingsmål vil 
derfor være forbedring i insulinresistensen og et eventuelt vægttab 
(14). Otte studier, der ligger bag bogen ”Spis Dig Gravid” og er med 
til at danne baggrunden for KISS kosten, blev også analyseret (15). 
Alle studierne blev bl.a. vurderet efter studiedesign, studiets varig-
hed, studiedeltagere, intervention, resultater samt graden af bias og 
compliance. 

Brugen af GI og GL er, som tidligere nævnt, en relevant del af KISS 
kosten. For at gøre det nemmere for læseren at forholde sig til GI og 
GL, er der i ”Spis Dig Gravid” udarbejdet et ”Sukkerindeks”, som 
inddeler fødevarerne efter deres kulhydratkvalitet. Der kan læses mere 
på UC Viden (16) om, hvordan GI og GL benyttes i ”Spis Dig Gravid”, 
og hvilke ulemper og forhindringer, jeg ser i at bruge dette værktøj 
som del af diætbehandlingen af PCOS.

Hvad viste studierne?
Ved de 11 RCT studier omhandlende KISS kosten, hvor diæterne 
havde fokus på et lavt kulhydratindhold eller udelukkende fokuserede 
på et lavt GI, sås en tendens til vægttab og forbedring i insulinre-
sistensen. Flere af studierne, hvori deltagerne opnåede et mindre 
vægttab, viste dog også forbedring i insulinresistensen og et fald i 
de mandlige kønshormoner, androgenerne – men uafhængigt af 

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)  
– hvilken diætbehandling er mest fordelagtig?

Er en diæt med færre kulhydrater og flere proteiner 
vejen frem?
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diættypen. Dette kan rejse tvivl om, hvorvidt vægttabet i sig selv 
var skyld i forbedringer ne, og at diætsammensætningen dermed 
var underordnet. Studierne bar også præg af bl.a. et stort frafald 
blandt deltagerne, manglende information om compliance og korte 
interventionsforløb. På grund af studiernes kvalitet er det derfor ikke 
muligt at konkludere noget endeligt omkring den mest optimale diæt 
i bachelorprojektet. 

Studierne kunne dog bekræfte det, som allerede er en del af anbefa-
lingerne, nemlig at et vægttab på 5-15% kan forbedre symptomerne, 
herunder forbedring i insulinsensitivitet og hormonstatus. 

De otte studier, som er anvendt til at underbygge KISS kosten og 
bogen ”Spis Dig Gravid”, bar også præg af et højt frafald. Herudover 
var deltagerne i syv ud af otte studier ikke kvinder med PCOS, men 
kvinder og mænd med hyperinsulinæmi. Dette svækker overførbar-
heden og kvaliteten af studierne, bl.a. da mænds fysiologi på flere 
områder adskiller sig fra kvinders. Et vægttab vil hos mænd give 
andre resultater grundet større muskelmasse og energiomsætning, 
og mænd har derudover større tendens til abdominal fedtaflejring, 
som inducerer insulinresistens (17). Det er også væsentligt at foretage 
interventionen på kvinder med PCOS, og ikke blot på kvinder med hy-
perinsulinæmi, da de fysiologiske og hormonelle mekanismer adskiller 
sig mellem de to grupper. Flere af studierne var mangelfulde omkring 
informationer om bl.a. compliance og frafald. Studiernes resultater 
viste blot en svag tendens mod, at et højere proteinindhold og lavere 
kulhydratindhold gav anledning til større vægttab hos deltagerne. 
Grundet de svage resultater og usikkerhederne i studierne kan det 
derfor ikke endeligt fastslås, at KISS kosten er mere fordelagtig som 
diætbehandling i forhold til rammeplanerne.

Sammenfatning
På baggrund af RCT studierne og de studier, som står bag KISS kosten 
og ”Spis Dig Gravid”, kan det konkluderes, at der på nuværende tids-
punkt ikke er nok evidens omkring KISS kosten, hvor studierne er af 
en acceptabel kvalitet, til trods for at teorien kan være plausibel. Selv-
om studiernes kvalitet er tvivlende, viser de en tendens til, at en diæt 

Om  PCOS: 
n  Ætiologien og patogenesen er endnu ikke fuldt ud klar-

lagt, men skyldes sandsynligvis en kombination af arv og 
miljø, således at den genetiske disposition og/eller at en 
inaktiv livsstil og overvægt inducerer til insulinresistens 
(18). 

n  Normalvægtige kvinder med PCOS kan også være insulin-
resistente. Der må derfor foretages en individuel vurdering 
af, om et mindre vægttab, eller blot at følge anbefalinger-
ne for sund kost og fysisk aktivitet, vil være mest hensigts-
mæssigt. 

n  Polycystisk betyder mange små cyster eller ægblærer på 
ovariet. Disse blærer kan ses ved en ultralydsscanning.

n  Diagnosen stilles ved, at mindst to ud af følgende tre krite-
rier er tilstede (19): 

1.  Mangelfulde ægløsninger – oligomenoré (cyklusvarighed 
over 35 dage) eller amenoré (manglende cyklus i 6 måne-
der). 

2.  Forhøjet niveau af mandlige kønshormoner, som ses enten 
klinisk (øget hårvækst, akne) eller biokemisk (forhøjede 
koncentrationer i blodplasma). 

3. Polycystiske ovarier ved ultralydsscanning. 

n  Et forhøjet insulinniveau menes at være initiator for de 
andre hormonubalancer i kroppen – kort fortalt medvirker 
det til forhøjede niveauer af det luteiniserende hormon 
(LH), hvilket giver en skæv fordeling mellem LH/FSH (folli-
kelstimulerende hormon) og de mandlige kønshormoner, 
som giver den manglende ægløsning, med infertilitet til 
følge (20). 

n  Karakteristisk for både overvægtige og normalvægtige 
kvinder med PCOS er en tendens til abdominal fedme og 
øget talje-hofte-ratio. 

n  Det anslås, at over halvdelen  af alle kvinder med PCOS er 
overvægtige eller adipøse (21). 
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med højere proteinindhold og lavere kulhydratindhold er gavnligt i 
forhold til at forbedre insulinresistens og hormonstatus. Herudover er 
NNR 2004 blevet revideret til en ny udgave i 2012. Revideringen er 
baseret på den nyeste forskning, hvor energiprocentfordelingen nu 
er ændret til 45-60 E% kulhydrat (tidligere 50-60 E%) og 25-40 E% 
fedt (tidligere 25-35 E%). De nye anbefalinger giver derfor plads til en 
mindre energiprocent fra kulhydrat og større energiprocent fra fedt 
end tidligere. Ændringen går mere i retning af KISS kostens princip-
per, dog uden at nå de samme energiprocentfordelinger. På baggrund 
af tendensen i studieresultaterne samt ændringerne i NNR, er min vur-
dering derfor, at vi som kliniske diætister godt kan vejlede patienter  
med PCOS efter en diæt, hvor der er skruet en smule på fordelingen 
af kulhydrat, protein og fedt, så de nærmere følger den nyeste NNR 
energiprocentfordeling. Dette skal der naturligvis tages individuelt høj-
de for og vil komme an på, hvordan patientens nuværende kostvaner  
ser ud. Udover dette skal der fortsat fokuseres på, efter en individuel 
vurdering af patienten og patientens BMI, at et vægttab på de 5-15% 
kan indgå som en del af det primære behandlingsmål.  

Jeg vil håbe, at der i fremtiden kommer mere fokus på forskning af 
PCOS og kostens betydning, da det er en kompleks diagnose, som 
rammer mange kvinder. Flere forskningsstudier af god kvalitet vil for-
håbentlig gøre det lettere at forstå diagnosen og dermed også kunne 
give den mest optimale diætbehandling til kvinderne.

24



NCP
NCP KLUMMEN

Luk et nyt vindue op  
              - NCP med fraser i din hverdag  

Af Else Lydiksen, klinisk diætist, Medicinsk Afdeling Haderslev/ 
Aabenraa, Sygehus Sønderjylland, Else.Lydiksen@rsyd.dk

Velkommen til NCP i Sygehus Sønderjyllands hverdag. I denne klum-
me er der fokus på årskontrol og opfølgning.

Efter 27 år som klinisk diætist var det både spændende og lærerigt at 
lukke et nyt vindue op – nemlig NCP.

Efter flere kurser med klinisk diætist Sofie Wendelboe i front, og en 
dygtig studerende, Mai-Britt Hellesøe-Poulsen, der hjalp med at få 
NCP integreret i diætistnotaterne i COSMIC, er det i dag en naturlig 
del af hverdagen.

Det nye ”vindue”, NCP, bidrager til at:
n   Øge kvaliteten i diætistnotaterne 
n   Præcisere og tydeliggøre indikatorer eller fokusområdet i diætbe-

handlingen 
n   Opkvalificere notatet med en fælles terminologi 
n   Give respekt og anerkendelse fra andre faggrupper, som fx læger 

og sygeplejersker 
I hverdagen i diabetesambulatoriet i Åbenrå er det både sjovt og en 
stor fornøjelse at arbejde med NCP i diætbehandlingen af den enkelte 
patient, men især også i samarbejdet med mine diætistkollegaer.
For at højne kvaliteten i notatskrivningen besluttede diætisterne ved 
Sygehus Sønderjylland i marts 2015, at NCP skulle indgå som rammen 
for notatskrivningen.

Efter en spændende temadag med Sofie Wendelboe har alle diætister 
forsøgt at integrere NCP i hverdagen. Vi er 10 kliniske diætister, der 
arbejder med forskellige specialer: 1. diabetes, 2. ernæringsterapi og 
3. andet, fx hjerte, nyrer, mave/tarm, pædiatri m.m.

Siden har NCP været på dagsordenen på de interne erfa- og diætist-
møder flere gange årligt. Derudover har vi en styregruppe på tre per-
soner, der sikrer, at vi holder kursen mod NCP. Selvom alle diætister 
var enige om at bruge NCP i hverdagen, må vi erkende, at det er en 
svær fødsel.

Heldigvis var jeg igen heldig i efteråret 2015 at have en dygtig stude-
rende, Luise Kopp, som havde en spændende og anderledes bag-
grund med NCP fra sit studieår i USA.  Sideløbende videreudviklede vi 
forskellige hjælperedskaber til NCP: 

n   NCP guidelines - en minirapport, der bl.a. indeholder praktiske 
eksempler på et notat med udgangspunkt i fraser til COSMIC

n   Fraser designet til COSMIC

Idet vores IT-program COSMIC indtil videre ikke har givet os mulighed 
for at få ændret diætskabelon med udgangspunkt i NCP, valgte vi at 
udarbejde fraser - en slags skelet - som danner rammen for NCP trin  
1-4. Udover, at fraser bidrager til at sikre ensartet notatskrivning for 
diætbehandlingen, medvirker de også til at skabe overblik og bliver 
herved en god og genial hjælp til notatskrivning med NCP. 

Calgary Cambridge 

Du kan hente mere information om Calgary Cambridge 
metoden i følgende litteratur og link:

Kurtz, S., Silverman, J., & Draper, J. (1998a). Skills for Commu-

nication with Parents. Oxford: Radcliffe Medical Press.

Kurtz, S., Silverman, J., & Draper, J. (1998b). Teaching and 

Learning Communication. Skills in Medicine. Oxford: Radcliffe 

Medical Press.

OUH. (2015). Calgary Cambridge modellen: En guide til 

at skabe systematik og struktur i samtalen mellem patient 

og pårørende. Hentet 16. oktober 2015 fra www.ouh.dk/

dwn462743 

Søg på ”CALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN FOR KOMMUNI-

KATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL” 

For udarbejdelse af en dansk guide, af Annegrethe Nielsen, 

Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssekto-

ren, UC Nordjylland, Danmark.
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Ernæringsvurdering- og diagnose (Trin 1-2)

Årskontrol/ Opfølgning
Ernæringsdiagnose (fra sidste diætnotat): Uhensigtsmæssig fordeling af kulhydrater relateret til manglende viden om  
kulhydratkilder og deres indvirkning på blodglukosen, dokumenteret ved HbA1c på 76 og 3 store kulhydratrige måltider. 

Succeskriterier (fra sidste diætnotat): 
- Spise 2-3 mellemmåltider 
- Reducere HbA1c til 48

Data: HbA1c: 55 

Siden sidst: Pt har integreret 3 mellemmåltider formiddag og eftermiddag med effekt på BG, der ligger mellem 7-8 mmol/l før  
måltidet, og HbA1c er faldet til 55.   

Ny ernæringsdiagnose: Insufficient indtag af kostfibre relateret til manglende viden om vigtigheden heraf, dokumenteret via  
kostanamnesen, hvor pt især mangler kostfibre til mellemmåltiderne.

Vurdering af kostanamnese: Kosten er sammensat med 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider dagligt, men der er ikke  
tilstrækkelig med kostfibre til mellemmåltiderne, som oftest består af frugt.

Ernæringsintervention (Trin 3)

Prioritering: Flere kostfibre til mellemmåltiderne

Ernæringsanbefaling:  Kulhydratmodificeret diæt

Målsætning:  Blodglukose 4-6.5 mmol/l før måltider 

Vejledning I - Vigtigheden af kostfibre til alle måltider med fokus på at anvende indkøbsguide

Strategi: Calgary Cambridge metoden (1) 

Udleveret:  Diabetes og kostfibre og indkøbsguide

Opfl.: 3 måneder sammen med kontrol hos sygeplejerske 

 Ernæringsmonitorering- og evaluering (Trin 4)

Indikatorer:  - fiberholdige levnedsmidler 

Succeskriterier:  - flere fiberholdige levnedsmidler til mellemmåltider, fx groft brød/knækbrød

Referencer     
n Silvermann, J, Kurtz, S, Skills for communicating with patients, Radcliffe Pubs. s. 2-25.
n Nielsen, Lenette, 2016, 1 udgave, Kostvejledning,- teorier, metoder og perspektiver, Munksgaard
n Brøcher, M, Helle, 2014, Nutrision Care Proces,Diætisten; Foreningen af kliniske diætister, nr. 130, 22. årgang, s. 8-11 
n Bueche J, Charney, P Pavlinac J, Skipper A, Thomsson E, Meyers E, 2008 ,Nutrison care process and model part 1 : The Update, Jam Diet assc. dec. 15, 108(7): 113-7.
n Diætisten: Foreningen af kliniske diætister, Et afgørende paradigmeskift, nr. 131, 22 årgang, s. 14.

Fraserne danner diætisternes disposition/overskrifter for notatskrivning med NCP. Fraserne er en god støtte og vejledning for den enkelte diætist 
til at sikre, at de 4 trin i NCP er med. De bidrager også til at ensarte diætisternes notater, og ikke mindst er de tidsbesparende i en travl hverdag. 

Eksempel på et notat. 
Fraserne er sorte og notatet i blåt.  
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FORSKNINGSKLUMMEN

Jette Lindegaard Pedersen, RN, MHSc., ph.d., 
udviklingsansvarlig sygeplejerske, Geriatrisk 
Afdeling, Aarhus Universitetshospital,  
jetpeder@rm.dk 

Sygdomsrelateret underernæring blandt æl-
dre ses ofte i forbindelse med akut sygdom 
og medfører tab af muskler, samt nedsat 
appetit og fødeindtagelse. Konsekvenserne 
kan være tab af selvhjælpsevne, forlæn-
get helbredelse efter sygdom og risiko for 
genindlæggelse og død. Resultatet af en ny 
ph.d. afhandling viser, at dette kan forebyg-
ges med ernæringsopfølgning den første 
måned efter udskrivelse.

Akut sygdom og sygdoms-relateret 
underernæring
Når ældre med akut sygdom indlægges 
på hospital, mister de ofte appetitten, og 
fødeindtagelsen kan blive så lille, at den ikke 
dækker kroppens behov for næringsstoffer. 
Selv når den ældre er erklæret helbredt for 
den sygdom, der førte til indlæggelse på 
hospital, kan følgerne af sygdomsrelateret 
underernæring være så store, at det hindrer 
den ældre i at komme til kræfter, med risiko 
for tilbagefald af sygdommen eller opståen 
af ny sygdom. Mens yngre spontant genvin-
der appetitten efter akut sygdom, er det ikke 
tilfældet for ældre. De negative konsekven-
ser af sygdomsrelateret underernæring er 
bl.a. nedsat immunforsvar, som medfører 
komplikationer som fx nedsat sårheling (1), 
forlænget sygdomsforløb (2) og nedsat resi-
stens mod fremtidige infektioner. Konsekven-
serne for hverdagslivet er tab af funktioner 
og selvhjælpsevne, samt afhængighed af 
hjælp til at udføre daglige aktiviteter. Ældre, 
som bor alene, er særligt udsatte for de 
negative konsekvenser af sygdomsrelateret 

underernæring (3-5), bl.a. fordi de ofte har 
et for lavt kostindtag (6). Et review, som be-
skriver faktorer, der har betydning for ældres 
kostindtagelse viser, at især tre faktorer har 
betydning: Individuelle faktorer, maden og 
miljøet (7). 
Under patienternes indlæggelse på hospi-
tal systematiseres ernæringsindsatsen med 
bl.a. screening, ernæringsplan, estimering 
af energi- og proteinbehov, kostregistrering 
og overlevering af informationer til primær-
sektor - bl.a. vedrørende ernæringsstatus og 
anbefalinger efter udskrivelsen. Med kortere 
indlæggelsestider er ernæringsindsatsen 
ikke fuldendt ved udskrivelse fra hospita-
let. Efter udskrivelse er de ældres appetit 
fortsat lille. Desuden er de trætte og magter 
ikke de samme daglige aktiviteter som før 
sygdommen. Ofte magter de ikke besværet i 
forbindelse med måltiderne, og når appe-
titten samtidig er lille, er det lettest at lade 
være med at spise. Derved grundlægges en 
negativ adfærd omkring mad og måltider. 
Hvis den ældre ikke får hjælp til at bryde det 
negative mønster, vil det føre til fortsat træt-
hed, yderligere tab af muskler og funktioner, 
samt tiltagende afhængighed af hjælp. Tab 
af selvhjælpsevne er associeret med forøget 
risiko for genindlæggelse, flytning til pleje-
hjem (8,9) og død (10). 

I Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitets- 
hospital, fandt vi det interessant at under-
søge effekten af tidlig ernæringsopfølgning 
efter udskrivelse fra hospital. Traditionelt set 
har opfølgning efter udskrivelse været udført 
som hjemmebesøg, men de senere år har 
flere hospitalsafdelinger benyttet telefonop-
følgning som en billig og hurtig opfølgnings-
metode.
Formålet med dette studie var at undersø-
ge to ernæringsopfølgningsinterventioner 
(hjemmebesøg og telefonopfølgning) efter 
udskrivelse, og sammenligne dem med ingen 
opfølgning (kontrolgruppen) i relation til 
ændring af ADL funktion, fysisk funktion og 
livskvalitet, samt genindlæggelse. 

Metode
Inklusion og eksklusion
Patienterne i studiet er 75 år og ældre, akut 
indlagt i Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universi-
tetshospital og alene boende i egen lejlighed 
eller hus. Patienterne ernæringsvurderes ved 
hjælp af ernæringsvurderingsredskabet Mini 
Nutritional Assessment (MNA), som er veleg-
net til ernæringsvurdering af ældre (11). 

Kan ernæringsstøtte efter udskrivelse 
forebygge tab af selvhjælpsevne og  
genindlæggelse hos akut syge ældre? 
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MNA indeholder 18 spørgsmål inddelt i 4 
områder: 1) Antropometriske mål, som om-
fatter vægt, højde, omkreds af overarm og 
læg, samt vægttab. 2) 2) Generel vurdering, 
som indeholder oplysninger om boligforhold,  
medicin, fysisk og psykisk stress, mobilitet, 
kognitiv funktion og sår. 3) Ernæringsvaner 
med oplysninger om antal daglige måltider, 
typer mad og drikke, der indtages, appetit 
og spisefunktion. 4) Patientens subjektive 
vurdering af egen sundheds- og ernæringstil-
stand. Score under 17 identificerer patien-
terne som underernærede, 17-23,5 som 
værende i risiko og 24-30 som velernærede. 
Patienter, som er underernærede eller i risiko 
for underernæring (MNA<24), kan inkluderes 
i studiet.
Plejehjemsbeboere, terminalt syge og patien-
ter med kognitive problemer blev ekskluderet 
fra studiet. 

Randomisering
Under indlæggelse fik alle patienter samme 
tilbud om ernæringspleje, bl.a. fik patienter-
ne udleveret en individuel kostplan til brug 
efter udskrivelsen. Kostplanen bestod af tre 
hovedmåltider og tre mellemmåltider og 
var individuelt tilpasset patientens daglige 
energibehov. 
Ved udskrivelsen blev deltagerne randomise-
ret til én af følgende tre grupper: Hjemmebe-
søg, telefongruppe eller kontrolgruppe. 

Intervention
Ideen med opfølgningen er, at ernæringsin-
tervention, der er igangsat under indlæggel-
se, skal fortsætte efter udskrivelsen. Derfor 
skal interventionen igangsættes kort tid efter 
udskrivelsen, fordi det især er i den første 
uge efter udskrivelse, at patienterne møder 
problemer, som kan være vanskelige at over-
komme uden støtte (12).  
Interventionsgrupperne (hjemmebesøg og 
telefon) modtog ernæringsopfølgning ved en 
klinisk diætist, 1 uge, 2 uger og 4 uger efter 
udskrivelsen. Mens kontrolgruppen ingen op-
følgning fik fra hospitalet efter udskrivelsen.
Ved interventionen tages udgangspunkt 
i den medsendte kostplan, som tilpasses 
den ældres ønsker og behov. Den ældres 
hjemmehjælper blev tilbudt at deltage i 
vejledningssamtalen med diætisten for efter-
følgende bedre at kunne støtte den ældre i 
hverdagen. Via samtale undersøgte diæti-
sten, om den ældres daglige kostindtag var 
mere eller mindre end foreskrevet i kostpla-
nen. Desuden undersøgte diætisten, hvilke 
faktorer, der fremmede og hvilke, der hæm-
mede kostindtaget, og støttede den ældre 
i at gøre mere af de fremmende og mindre 
af de hæmmende tiltag. Sammen med den 
ældre opstillede diætisten mål for perioden 
frem til næste kontakt og støttede den ældre 
i at løse problemer relateret til appetit, kost 
og sundhed. Denne intervention kræver, at 
diætisten har tværfaglig og tværsektoriel 

viden og samarbejdsevne og er i stand til at 
inkludere den ældre som aktiv deltager i pro-
cessen. Interventionen er beskrevet i detaljer 
andetsteds (13).

Outcome mål
Med henblik på at undersøge ændringer i 
selvhjælpsevne, fysisk funktion og livskvalitet 
blev deltagerne dagen efter udskrivelse testet 
i deres eget hjem, og testen blev gentaget 8 
uger senere. Desuden blev deltagerne vejet 
og ved 8 ugers testen desuden ernæringsvur-
deret (MNA). Selvhjælpsevne (ADL funkti-
onen) blev vurderet ved Barthel-100 score, 
som er et mål for, i hvilken grad patienten 
selvstændigt kan udføre 10 daglige aktivite-
ter (spisning, forflytning, hygiejne, på og af 
toilettet, bad, gang, trappegang, påklæd-
ning, afføringskontrol og blærekontrol). 
Maksimum score er 100 point (selvstændig 
udførelse). 
Data vedrørende genindlæggelse og død, 30 
og 90 dage efter udskrivelse, blev hentet fra 
patienternes elektroniske journaler.

Resultater
Baseline data
208 personer deltog i undersøgelsen: Hjem-
mebesøg (73), telefonopfølgning (68) og 
kontrolgruppe (67).
Deltagerne var i gennemsnit 86 år, og 83% 
var kvinder. Ved udskrivelse fra hospitalet 
var 45% underernærede (MNA<17) og 
55% i risiko (MNA: 17-23.5). Patienternes 
kropsvægt lå mellem 30 og 110 kilo. Årsag 
til indlæggelsen var for 42% vedkommende 
hoftefraktur med operation, mens 22% blev 
indlagt på grund af infektion (pneumoni, 
urinvejsinfektion, mave-/tarminfektion eller 
sårinfektion). Øvrige indlæggelsesårsager var 
fordelt på hjerte-karsygdom, kronisk obstruk-
tiv lungesygdom, dehydrering, smerter, apo- 
pleksi, obstipation og ernæringsproblemer. 
Efter udskrivelse fik 89% daglig hjælp fra 
hjemmeplejen, 78% fik støtte til ernæring, 
og 75% fik leveret et dagligt varmt måltid 
mad. Deltagernes tandstatus viste, at 26% 
havde egne tænder, 34% delprotese og 40% 
fuld protese. For ingen af disse baselinefak-
torer var der forskel mellem de 3 randomise-
ringsgrupper. 

Activities of Daily Living (ADL)
En fjerdedel af de 208 deltagere gennem-
førte ikke testen 8 uger efter udskrivelsen. 
Derfor indgik kun 157 deltagere i analysen 
af ADL. Ændringer i ADL funktionen viste 
forbedring i alle tre grupper og der var ingen 
forskel mellem grupperne. Derimod var der 
signifikant flere deltagere i hjemmebesøgs-
gruppen, som bevarede eller forbedrede 
ADL funktionen, sammenlignet med både 
telefon- og kontrolgrupperne (p<0.001). 
96% af deltagerne i hjemmebesøgsgruppen 
bevarede ADL funktionen i perioden mellem 
udskrivelse og 8 uger efter udskrivelsen. 

For telefon- og kontrolgruppen var det kun 
tilfældet for hhv. 75% og 72% af deltager-
ne. Hvis man betragter, hvilke dele af ADL 
funktionen, der viste statistisk signifikant 
forskel mellem grupperne, var det gangfunk-
tion, påklædning og blærekontrol. 
Med hensyn til fysisk funktion og livskvalitet 
var der ingen forskel mellem grupperne. 
Artiklen om ADL ændringer kan læses i sin 
helhed andetsteds (14). 

Genindlæggelse
Denne gruppe af enlige ældre patienter 
har en forholdsvis høj frekvens af gen-
indlæggelser. Studiet viser, at risikoen for 
genindlæggelse var signifikant reduceret 
i hjemmebesøgsgruppen, sammenlignet 
med kontrolgruppen, både 30 dage efter 
udskrivelse (p=0.03) og 90 dage efter udskri-
velse (p<0.01). Det var ikke tilfældet blandt 
telefongruppens deltagere, sammenlignet 
med kontrolgruppen, hverken 30 dage efter 
udskrivelse (p=0.18) eller 90 dage efter 
udskrivelse (p=0.23).
I kontrolgruppen, som ikke fik ernæringsop-
følgning, var genindlæggelsesfrekvensen 30 
dage efter udskrivelse 25%. Til sammenlig-
ning var der blandt hjemmebesøgsdeltagerne 
11% og blandt telefongruppens deltagere 
16%, som blev genindlagt indenfor 30 dage 
efter udskrivelsen. 90 dage efter udskrivelse 
var genindlæggelsesfrekvensen for hjem-
mebesøg 18%, for telefongruppen 29% 
og for kontrolgruppen 39%. Ovenstående 
analyse inkluderer alle 208 deltagere (Intenti-
on-to-treat analyse).
I undersøgelsen var der 42 deltagere, som 
ikke fik den fulde intervention på 3 besøg 
eller 3 telefonsamtaler. Det skyldtes bl.a., at 
de døde i perioden, var syge og indlagt på 
hospital, eller at deltagerne ikke ønskede 
eller magtede interventionen. Når analysen 
af genindlæggelser gentages med kun de 
deltagere, som faktisk modtog 3 besøg eller 
3 telefonsamtaler (Per-protokol analyse, 
n=166), viser genindlæggelsesfrekvensen 30 
dage efter udskrivelsen følgende resultat: 
Hjemmebesøg: 4%, telefonkonsultation: 
7%, kontrolgruppe: 25%. Og genindlæggel-
serne 90 dage efter udskrivelsen: Hjemme-
besøg: 11%, telefonkonsultation: 22%, 
kontrolgruppe: 3%. Artiklen kan læses i sin 
helhed andetsteds (15). 

Vægttab og ernæringsvurdering
I perioden mellem udskrivelse og 8 uger 
efter udskrivelse tabte deltagerne i hjem-
mebesøgsgruppen i gennemsnit kropsvægt 
svarende til 900 gram, telefongruppen tabte 
sig 700 gram og kontrolgruppen 1200 gram. 
Der var ingen statistisk signifikant forskel i 
vægttabet mellem grupperne (p=0.47). Der 
var heller ikke forskel mellem grupperne i 
relation til ernæringsvurdering (MNA) 8 uger 
efter udskrivelsen. 29% var velernærede 
(MNA>24), 65% i risiko (MNA: 17-23.5) og 
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6% underernærede (MNA<17). Heri indgår 
kun de deltagere, som gennemførte 8 ugers 
undersøgelsen.

I undersøgelsen har vi ikke målt deltagernes 
faktiske kostindtag i interventionsperioden, 
da det er meget ressourcekrævende og 
udenfor mulighederne i dette studie.

Diskussion
Da der i studiet ikke blev registreret kost- 
indtag, og der samtidig ikke er fundet 
forskel i vægttab og ernæringsstatus mellem 
grupperne, er det uvist, om forbedringerne 
i hjemmebesøgsgruppen skyldes øget kost-
indtag, eller at der er helt andre årsager til 
de positive resultater end indtag af mad og 
drikke. Skyldes den bevarede ADL funktion 
og reduktion i genindlæggelse fx den tidlige 
opfølgning? Eller er det, fordi de ældre blev 
aktivt involverede i interventionen, frem for 
at være passive modtagere af hjælp? En an-
den mulighed er, at diætisten i sin vejledning 
ikke udelukkende fokuserede på mad, men 

også inkluderede patientens miljø og indivi-
duelle faktorer. Endelig kan det diskuteres, 
om regelmæssig kontakt med én sundheds-
professionel gennem den første måned efter 
udskrivelsen øger både den sundhedspro-
fessionelles og den ældres opmærksomhed 
på tidlige tegn på problemer i relation til 
ernæring og sundhed. Og dermed skabe mu-
lighed for at gribe ind på et tidligt tidspunkt, 
før problemerne eskalerer, og eneste løsning 
er genindlæggelse. 

Telefonopfølgning viste ingen effekt på ADL 
funktionen, men reducerede genindlæggel-
ser hos de deltagere, som faktisk gennemfør-
te alle 3 telefonkonsultationer. En årsag kan 
være, at diætisten ikke via telefonen kan få 
et ”helt billede” af patienten, miljøet og situ-
ationen, bl.a. fordi kropssprog og ansigtsud-
tryk ikke opfattes i en telefonsamtale. Derfor 
er det sandsynligvis kun de ældre, som er i 
stand til verbalt at kommunikere og diskutere 
deres ernærings- og sundhedstilstand via te-
lefonen, der får udbytte af telefonvejledning. 

Konklusion
Det kan konkluderes, at ernæringsvejledning 
efter udskrivelse udført som hjemmebe-
søg kan forebygge tab af ADL funktion 
og reducere genindlæggelse til hospital. 
Ernæringsvejledning udført som telefonkon-
sultation kan reducere genindlæggelser, men 
kun blandt de patienter, som modtog alle 3 
telefonvejlednings-seancer. 
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- du kan få rabat på bøger hos Muusmann forlag?
- tjek hjemmesiden for medlemsfordele

VIDSTE DU, AT
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MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag
i Favrskov Kommune

Af Mona Mikkelsen, klinisk diætist i Favrskov 
Kommune, momi@favrskov.dk

Det er forskelligt fra dag til dag, hvor jeg 
starter min diætistdag. Det kan være på et 
plejecenter eller hos en borger i eget hjem. 
Oftest møder jeg ind om morgenen på et 
af vores sundhedscentre. Her kan jeg møde 
mine andre kolleger: to kliniske diætister + to 
PB’er i Ernæring og sundhed samt fys- og er-
goterapeuter, sygeplejerske + socialrådgiver. 
En typisk dag kan være som følgende:

7.30 Møder ind på mit kontor på sundheds-
centret. Jeg læser mails og klarer diverse 
administrative opgaver som fx at registrere 
nye henvisninger. 

8.00-9.00 Jeg besvarer diverse telefonopkald 
fra fx personale på plejecentre / institutioner. 
Henvendelserne kan dreje sig om borgere, 
der har tabt sig. Nogle af borgerne kan hjæl-
pes ved at vejlede personalet via telefonen, 
og hos andre er det mere komplekst, og vi 
aftaler et tidspunkt, hvor jeg kommer på 
besøg.

9.00-12.00 Individuelle diætbehandlinger 
i sundhedscentret. Her kan komme voksne 
borgere, der fx henvises fra egen læge, 
jobcentret, sagsbehandler mv. Der er mange 
forskellige henvisningsårsager. Fx undervægt, 
adipositas, diabetes, dyslipæmi, IBS, spisefor-
styrrelser. 
Det er muligt at få vejledning ved diverse 
diætetiske problemstillinger. Se evt. yderlige-
re på www.favrskov.dk / klinisk diætist.

12.30-15.00 Efter frokost kører jeg jævnligt 
på hjemmebesøg. Det kan være hos borgere, 
der ikke selv kan transportere sig til sund-
hedscentret. Der kan eksempelvis være besøg 
hos en borger, der netop er udskrevet fra 
sygehus og har behov for sondeernæring, 
eller det kan være en borger med cancer og 
efterfølgende vægttab. Der er her samarbej-
de med både borgere, pårørende, hjemme-
plejen og andre faggrupper.
Et andet besøg kan være på et plejecenter, 
hvor jeg i samarbejde med ergoterapeut skal 
give vejledning til borger med dysfagi.
Eftermiddagen kan desuden bruges til møder 
og deltagelse i diverse projekter.

Aktuelle projekter lige nu er:
n  Dysfagi, som vi laver sammen med 

ergoterapeuterne + køkkenpersonalet + 
sygeplejen. 

n  Overvægt, hvor vi pt arbejder på at tilbyde 
diverse muligheder til borgerne herunder 
gruppeforløb.

n  Spiseforstyrrelser. Hvor vi på tværs af for-
skellige forvaltninger i kommunen arbejder  
på at have optimale tilbud for hhv. borgere, 
der ikke er syge nok til indlæggelse, der 
netop er udskrevet, eller som er for syge til 
indlæggelse på Center for Spiseforstyrrelser

n  Spisevenner, som er i samarbejde med 
vores centralkøkken, Favrskov Mad + de 
frivillige, der er spisevenner. Min opgave 
er at etablere kontakt mellem borger og 
spiseven og løbende være kontaktperson 
for begge parter.

n  Madspild + økologi, hvor diætistens op-
gave er at sikre, at der stadig er optimale 
ernæringstilbud, samtidig med at vores 
køkkener omlægger til økologi og fokuse-
rer på at minimere madspild

n  GOP + OP, hvor vi sammen med vores 
fysioterapeuter skal udvikle en plan for at 
sikre vores borgere så optimal ernæring 
som muligt ifm. genoptræning.

Som paraply over mine arbejdsopgaver ligger 
NCP samt den motiverende samtale. Ift. den 
motiverende samtale har jeg netop været på 
efteruddannelse, og jeg bliver kun mere og 
mere begejstret for metoden. 

15.00 Jeg kører hjem og laver ofte de sidste 
journalnotater hjemme. Jeg kommer glad 
hjem efter en spændende dag på jobbet. Det 
er af stor betydning for mig med flere ernæ-
ringsfaglige kolleger, da vi kan give hinanden 
faglig sparring i de mange forskelligartede 
opgaver, der præger hverdagen.
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ADVOKATEN

Opråb til Kommunerne 
fra FaKD

Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Faget er som resten af sundhedsvæsnet i forandring. Man kan tale 
om, at en helt ny model for sundhedsvæsnet er i udvikling. Og den 
udvikling fortsætter. Vi har oplevet den udvikling på den kedelige 
måde ved de store sparerunder på regionernes sygehuse. Men 
hvis vi ser fremad, følges besparelserne i regionerne ofte til tiltag i 
kommunerne. Udviklingen i kommunerne har i flere år været meget 
synlig for FaKD. Vi hører fra medlemmerne, når de skal ansættes. 
Og vi hører fra kommunerne, når de skal til at ansætte. Kommu-
ne-stillingerne kræver, at kommunen afsætter penge. Det er et 
politisk spørgsmål, som FaKD som de kliniske diætisters repræsen-
tative faglige organisation kan påvirke. Kommunediætister kræver 
derimod ikke ændringer i regler. De er for længst på plads.
Sundhedsloven og kommunalreformen

De første FaKD-medlemmer blev ansat som kommunediætister 
for mere end 15 år siden. Men udviklingen har taget voldsom fart 
efter kommunalreformen og sundhedsloven i 2007/2008. Det var 
her, der kom klart lovgrundlag for kommunernes medansvar for 
sundhedsvæsnet. Hvis vi ser på problemer, springer det stadig i 
øjnene, at indsatsen inden for ernæring er meget forskellig i de 
enkelte kommuner. Flere kommuner har nu veludviklede sundheds- 
og forebyggelsescentre med flere FaKD-medlemmer ansat. Men der 
er stadig kommuner, der slet ikke har ansat en klinisk diætist. Hvis vi 
ser på muligheder, kan vi se, at potentialet for endnu flere stillinger 
er klart til stede. Og flere kommuner, hvor indsatsen mod ernæring 
har haltet, opretter stillinger også til kliniske diætister. Det gavner 
ikke blot de nyuddannede, uddannelsesstederne og dem, der har 
været gennem en regional sparerunde. Det gavner også patienter-
ne.

Den økonomiske faktor
Øvelsen fremadrettet er at bidrage med alt det, vi kan som for-
ening, så kommunerne udnytter sundhedslovens muligheder og 
ansætter flere FaKD medlemmer. Repræsentanter for FaKD har 
mere end nogensinde før haft deres gang i de politiske korridorer. 
Og det gælder alt lige fra Folketinget til de andre sundhedsorga-
nisationer. Der er interesse for ernæring og de muligheder, der 
ligger i en ernæringsindsats. Men den interesse vækker vi kun ved 
at have dokumentation og argumenter i orden. Der er penge at 
spare for det danske samfund ved at satse på ernæring. En rettidig 
og effektiv indsats kan ikke mindst forebygge indlæggelser og 
genindlæggelser. Men her giver sundhedsloven den udfordring – for 
politikerne -  at det er kommunale udgifter, der skal give besparel-
ser i regionernes budgetter.

FaKD i beslutningsprocessen
Politikerne lytter gerne, når FaKDs repræsentanter vil dele viden. 
Kommunernes Landsforening (KL) lytter gerne. KL viste stor imø-
dekommenhed, da vi sidste år holdt møde for at få fokus på de 
midtjyske kommuners opgaver efter Region Midtjyllands sparerunde 
i 2015. Nu er tiden kommet til at skabe dialog med de enkelte kom-
muner. Der er endnu flere muligheder for at benytte kliniske diæti-
ster. Derfor har alle kommuner modtaget en henvendelse fra FaKD, 
så vi som faggruppens organisation kan bidrage til, at kommunerne 
træffer de beslutninger, der skal til for at udnytte disse muligheder.

Vidste du, at
- 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
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Nye bøger modtaget 
på redaktionen
Skriv en mail til redaktoermail@diaetist.dk, hvis du har lyst til at anmelde en af bøgerne her i bladet. 

VITAKOST  
- professionel kostberegning

Holdet bag MADLOG VITA har lanceret et helt nyt kostberegningspro-
gram, VITAKOST, der henvender sig til den professionelle sektor. VITA-
KOST bygger på den nyeste web-teknologi, som åbner op for en hidtil 
uset detaljeringsgrad.
Der er samtidig tilføjet flere nye funktioner, som har været efterspurgt 
blandt kliniske diætister, blandt andet muligheden for at skræddersy en 
kostplans måltider og arbejde med standardmåltider. 
Har du lyst til at vide mere eller selv prøve VITAKOST, så send en mail til 
info@vitakost.dk eller ring på 70 273 276. 
www.vitakost.dk, pris: 349 kr.pr måned / eller 3495 kr. pr år. 

LIVSCYKLUS ERNÆRING

Fra det øjeblik, vi bliver født, gennemgår vi som mennesker en kontinuer-
lig udvikling og ældning. Disse fysiologiske forandringer har stor betyd-
ning for vores ernæringsmæssige behov. Bogen er tænkt som grundbog 
på uddannelsen til Professionsbachelor i Ernæring og sundhed.
Redaktion: Rikke Larsen og Sanna Fisker. Antal sider: 483.  
Udgivet: juni 2016 på Munksgaard. Pris: 495 kr. 

DIAGNOSTISKE FAG

Diagnostiske fag er en tværfaglig grundbog, som giver en systematisk 
introduktion til de parakliniske og diagnostiske fag. Vinklen er praktisk og 
anvendelsesorienteret, og teksten suppleres af en række klinisk relevante 
og illustrative cases. Henrik S Thomsen (red.). Antal sider: 392. 
Udgivet: maj 2015 på Munksgaard. Pris: 475 kr. 

Bøger modtaget på redaktionen
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Øjeblikket - Betaniahjemmets  
årskalender om mad, liv og glæde

Forlaget Betania film og bog. Pris kr. 100,- (ekskl. forsendelse)

Betaniahjemmet er et plejehjem, der ligger på Frederiksberg og har 
utrolig mange gode initiativer til glæde for både beboere og ansatte. 
Betaniahjemmet sender fx sine beboere ud på de skrå brædder, har 
basketballtræning, har netop købt sommerhus, laver film, holder 
gammelfestival, hvor alle mulige kendte skuespillere og forfattere op-
træder. OG siger ja til at være med i mange projekter, hvor vi selv per-
sonligt har haft glæde af to ’’ernæringsprojekter’’ sammen med dem. 
Senest var Betaniahjemmet en del af det såkaldte CES (Cost-effecti-
veness studie), som tidligere er omtalt i Diætisten (Hansen & Keiding 
i no. 129 i 2014) (1,2,3).  Før det var beboerne med i stort interventi-
onsstudie, hvor indsatsgruppen fik tilbudt hjemmelavede ernærings-
drikke, chokolade, styrketræning og tandpleje (4,5). Det udløste bl.a. 
en omtale af Betaniahjemmet i Radio2 med titlen ’’De udødelige - Spis 
chokolade, træn og bliv 100 år’’. Betaniahjemmet er nok det eneste 
plejehjem, hvor man kan opleve kø på trappen, når de gamle beboere 
skal op i deres bolig efter at have spist i spisestuen, som ligger i stue-
etagen. Betaniahjemmet er meget god til at finde på aktiviteter, der 
involverer mad og drikke – se blot på hjemmesiden (www.betania-
hjemmet.dk). Mange af disse aktiviteter er samlet i Betaniahjemmets 
seneste udgivelse; bogen ’’Øjeblikket’’. ’’Øjeblikket’’ er opbygget som 
en kalender og beskriver de aktiviteter, der både foregår løbende og i 
specifikke perioder hen over året. Det er fx søndagsbrunch, konditori, 
aftencafe, fødselsdagsfester, generationsmøder med de lokale børne-
haver, ferierejser, motion, udeliv i baren osv. 

Hver af de 12 måneder har et tema: Fester, Generationsmøde, 
Medbestemmelse, Tusind og én nat etc., med skønne billeder fra de 
pågældende temaer og opskrifter på alt fra tarteletter til samosa med 
oksekød.

Omdrejningspunktet er ikke ’’ernæring’’, ’’underernæring’’ eller 
’’småtspisende’’. Derimod er det nærvær, socialt samvær og måltider, 
der skal være ligesom i Kongehuset, hvor Prins Henrik angiveligt har 
udtalt at ’’tallerkenservering minder mig om kostskole og fængsler’’. 
En bog fyldt af øjeblikke, som gør livet på plejehjem værd at leve, og 
som giver en hverdag med oplevelser, samvær, sjov og glæde. Man 
får lyst til at blive der mere end bare et øjeblik!

Bogen er anmeldt af Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig 
konsulent, Forebyggelsesområdet Frederiksberg Kommune, biha@
frederiksberg.dk, og Anne Marie Beck, docent, Ernæring og sundhed, 
Professionshøjskolen Metropol, ambe@phmetropol.dk

Referencer
1.    Beck AM, Christensen AG, Stenbæk Hansen B, Damsbo-Svendsen S, Kreinfeldt 

Skovgaard Møller T, Boll Hansen E, Keiding H. Study protocol: cost-effective-
ness of multidisciplinary nutritional support for undernutrition in older adults in 
nursing home and home-care: cluster randomized controlled trial. Nutr J. 2014 
Aug 28;13:86 

2.    Beck AM, Gøgsig Christensen A, Stenbæk Hansen B, Damsbo-Svendsen S, Krein-
feldt Skovgaard Møller T. Multidisciplinary nutritional support for undernutrition 
in nursing home and home-care: A cluster randomized controlled trial. Nutrition. 
2016 Feb;32(2):199-205

3.    Beck AM, Keiding H, Christensen AG, Hansen BS, Svendsen SD, et al. Multidisci-
plinary Nutritional Support for Undernutrition in Older Adults in Nursing Home 
and Home-Care is Cost-Effective. SOJ Nur Health Care 2015 1(1): 1-7

4.    Beck A, Damkjær K, Beyer N. Multifaceted nutritional intervention among nur-
sing home residents has a positive influence on nutrition and function. Nutrition 
2008;24:1073-80 

5.    Beck A, Damkjær, Sørbye LW. Physical and social functional abilities seem to be 
maintained by a multifaceted randomized controlled nutritional intervention 
among old (65+ y) Danish nursing home residents. Arch Gerontol Geriatr 2010; 
50: 351-355

Martin Kreutzer og Anne Larsen: ”Grove kulhydrater – spis dig 
sund i fibre og kraftfulde antioxidanter”
Udgivet på forlaget Muusmann, december 2015.
Bogen er på 127 sider.  

Bogen handler kort og godt om ”Grove kulhydrater”, forstået som 
fiberrige kulhydratkilder - i modsætning til de såkaldt ”tomme” 
kulhydratkilder.

Formålet med bogen er, at læseren, lægmand, kan kende forskellen 
på gode/grove og dårlige/tomme kulhydrater og træffe de rigtige 
valg. Som sådan er den en kærkommen hyldest til kulhydrater, i en 
tid med udpræget kulhydratforskrækkelse og mytedannelse om 
kulhydrater!
Bogen agiterer samtidig for, at vores madvarer ikke bør ses som  
enkeltelementer, men derimod som del af en madmæssig kontekst. 

Temaerne er: Hvilke kulhydratkilder er de sundeste, og hvad er den 
optimale timing i en hverdag med og uden motion? Hvordan afslører 
du sukkerbomberne og lærer at kende forskel på de tomme og de 
kraftsprudlende kalorier?

Indholdet er opdelt i en teoridel og en opskriftdel. 
De første 45 sider er teoridelen skrevet af ernæringskonsulent, EH, 
Martin Kreutzer. Det er generel kulhydrat-ernæringslære, skrevet i 
letforståeligt sprog til lægfolk, samt 20 sider om ”Råvarer”, herunder 
eksempelvis om havre, brune ris, rugpasta, bønner, bær, kartofler 
etc. Martin Kreutzer anbefaler generelt 100-150 g kulhydrat pr dag, 
afhængigt af, hvad man skal præstere på dagen, d.v.s. en anbefaling, 
der ligger under de officielle anbefalinger på 55 E% svarende til ca. 
275-350 g/dag. 

Herefter følger 70 siders opskrifter med brug af grove kulhydrater i 
alle afskygninger, kategoriseret efter måltider og skrevet af madskri-
bent og foredragsholder Anne Larsen. Alle opskrifter er til 1 person 
og næringsberegnet pr. person (energi, protein, fedt, kulhydrat, 
kostfibre).

Bogen indgår i serien ”Muusmann´ Sundhed”. Andre bøger i serien 
er: Antiinflammatorisk kost; Drømmemad; Fatburner; Proteinpower; 
Sundt fedt. Alle af samme forfattere. 

Bogen er anmeldt af Lotte Gerdes, aut. klinisk diætist og sundheds-
konsulent i Favrskov Kommune.

Anmeldelser
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DET SKER I FAKD

 Årsmøde i FaKD 2016
 11. november

 Odense Mødecenter

 Buchwaldsgade 48 

 5000 Odense C 

Program

09.30-10.00 Registrering og “God Morgen” - buffet

10.00-10.10 Velkomst v. formand Mette Pedersen, inkl. præsentation af de nominerede til årets medlem og årets studerende

10.15-11.15 Adipositasbehandling af børn: Holbækmodellen v/ Stina Maria Hansen, klinisk diætist på Holbæk sygehus

11.20-12.20  Kommunalt behandlingstilbud af overvægtige børn: Herningmodellen v/ Kenneth Christiansen, klinisk diætist,  

kok og kandidat i pædagogik

12.30-13.30 FROKOST & besøg på udstillingsstande

13.30 -14.30 Allergi v.Overlæge Henrik Kjær, Odense Universitets Hospital 

14.30-15.15  NCP og den motiverende samtale v/ Charlotte Peersen, lektor, cand.scient. i klinisk ernæring og Nanna R. Lang,  

lektor, Ph.d. stud., cand.psych. VIA University College, Aarhus

15.15-15.35 Kaffepause & besøg på udstillingsstande

15.40-16.00  Nyt fra FaKD og Året der gik, inkl. kåring af årets medlem og årets studerende 

 Opsamling og afrunding af årsmødet

16.00-16.15 Pause

16.15-17.45 Generalforsamling 

 Program følger

17.45-18.00 Pause

18.00-19.30 Aftensmad og hygge

 Tilmelding til post@diaetist.dk

 Pris inden 15.09.15: 395 (inkl. aftensmad)

 Efterfølgende pris: 495 (inkl. aftensmad)

 Beløb indbetales på vores konto i Nordea: reg. nr. 2191 – konto nr. 7555 365 475

 (afbud senest 1. november ift. forplejning)

  HUSK at skrive, hvorvidt du ønsker aftensmad eller ej ved tilmelding 

 Angiv ved tilmelding, hvis der skal betales med EAN-nummer 

 HUSK medlemsnummer og navn ved kontooverførsel 
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Formand Mette Pedersen
E-mail: mp@diaetist.dk

Næstformand Trine Klindt
E-mail: tk@diaetist.dk

Kasserer Helle Ronneby
E-mail: hr@diaetist.dk

Øvrige medlemmer
Randi Tobberup
E-mail: rt@diaetist.dk
Louise Rasmussen
E-mail: lr@diaetist.dk
Mette Merlin Husted
E-mail: mmh@diaetist.dk
Luise Helene Kopp
E-mail: lk@diaetist.dk 
Rebecca Leth-Nissen Johansen
E-mail: rj@diaetist.dk 
Tina Halvorsen (Suppleant)
E-mail: tina_halvorsen@wahoomail.dk

REGIONSFORMÆND

REGION NORDJYLLAND:
Mette Poulsen
E-mail: Mettepoulsen@yahoo.dk
 
REGION MIDTJYLLAND: 
Louise Rasmussen
E-mail: lr@diaetist.dk
 
REGION SYDJYLLAND:
Caroline Kiilerich Haderslev
E-mail: caki@haderslev.dk

REGION SJÆLLAND:
Trine Klindt
E-mail: tk@diaetist.dk

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

REDAKTIONSUDVALG
Anne Ravn
Margit Vesterlund
Dorte Knudsen
Trine Klindt
Kan kontaktes via redaktoermail@diaetist.dk

Kontakt Kommunikationswebmaster på 
kommunikation@diaetist.dk

KALENDER ’16
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

25. - 26. august 2016
DANISH DIABETES ACADEMY SYMPOSIUM, DIET, DIABETES & THE METABOLIC  
SYNDROME THE NOVO NORDISK FOUNDATION, HELLERUP, COPENHAGEN

7. - 10. september 2016
17th International Congress of Dietetics, Granada, Spain.
Se mere på http://www.icdgranada2016.com/

17. - 20. september 2016
ESPEN CONGRESS ON CLINICAL NUTRITION & METABOLISM 2016, Collaboration in 
nutrition 
Sted: København. Se mere på http://www.espen.org/files/copenhagen2016/Espen_2016_
first-announcement_FINAL-HI-RES.pdf

10. november 2016
Temadag for kliniske diætister. 
Center for Kræft og Sundhed København afholder temadag for kliniske diætister, der 
arbejder i kommuner med rehabilitering af borgere med kræft.
Programmet tager udgangspunkt i daglig praksis med de udfordringer og problemfelter, 
der opstår i kost- og diætvejledning ved kræftsygdom i forhold til ernæringsrisiko ved 
svær sygdom samt ved borgers ønske om forebyggelse af recidiv. 

Der vil være oplæg fra centrets diætister, samt fra Anja Olsen, seniorforsker ved Kræftens  
Bekæmpelse.
Du kan læse mere om dagens program, pris og tilmelding på centrets hjemmeside http://
www.kraeftcenter-kbh.dk/

Markedsfør FaKD – både på arbejde og til træning!

Køb 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

Følg med i hvilke kurser FaKD arrangerer på  
http://www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/

Low FODMAP / IBS. Kurset foregår denne gang i Aarhus på VIA University College og 
forløber over tre gange: d. 26. august, d. 30. september og d. 28. oktober 2016. 

NCP. Der vil blive afholdt flere NCP-kurser i efteråret 2016.
Kurserne omhandler praktisk brug af NCP, journalføring, og implementering, og kurser-
ne afholdes både i Region Nord- og Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland 
og Region Hovedstaden.

Datoer og informationer kommer løbende på hjemmesiden www.diaetist.dk og Facebook.
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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

1

�
…når�viden�er�vigtig

�
…når�viden�er�vigtig

Ernæringsdrikke,�tilskudsprodukter,�sondeernæring�og�tilbehør


